
 
Langsigtet kurs for klubbens udvikling november 2022 

 
Bestyrelsen har de seneste år arbejdet på at få de langsigtede rammer for klubben på plads. 
 
Der er skabt en struktur, hvor de enkelte udvalgsformænd/damer er repræsenteret i bestyrelsen 
hvilket har betydet en kort vej i informationsprocesserne. 
 
Vi har fået en fastansat sekretær på kontoret til at klare alle de forefaldne opgaver, hvilket har givet 
luft til alle udvalg. 
 
Det er bestyrelsens hensigt at udvikle klubben således, at der er fokus på at skabe tilbud, som er 
tiltrækkende for vores medlemmer. Vi skal have både, som medlemmer kan låne/leje eller lære at 
sejle i. Vi skal have en moderne flåde med både, som kan anvendes til flere formål: kapsejlads, 
tursejlads og undervisning. I denne tråd ligger vores anskaffelse af en J70`er dette efterår. Og 
vores forsøg på at skabe et gaffelrigger-laug. Derudover har vi jo vores spækhuggere og J80`ere, 
som klubbens medlemmer kan sejle i. Og ikke mindst vores klubbåd Vesla. 
 
Vi skal i årene fremover fokusere på at bygge bro mellem generationerne i vores klub. Det skal 
være et fast fokuspunkt fremover. Det er nødvendigt, at vi igangsætter initiativer til fastholdelse af 
sejlerskoleelever i klubben efter uddannelse. Således at vi udvikler aktiviteter i samarbejde med 
alle generationer. Og det gælder i alle klubbens aktiviteter. Det betyder så også, at vi alle tager 
initiativer til at byde nye medlemmer velkomne, - fra frokoststue, værksteder, fester og fællesture. 
I tråd med dette forsøger vi igen til næste år at få  social sailing i gang fra Svanemøllehavn Nord. 
 
Det betyder, at vi skal favne og tage godt i mod nye medlemmer. Vi skal være lydhøre overfor 
hvad det er, der gør, at vi får nye medlemmer og at vi får sejlerskoleelever til at fortsætte i klubben. 
 
Erstatningshavnen er nu så småt ved at være i drift.  Det bliver et stort afsavn at være væk fra 
vores havn, men vi må alle gøre en indsats for at holde sammen på klubben. I alt ca. 650 både 
flyttes over i erstatningshavnen, heraf ca 250 fra vores klub. 
 
Et fokus projekt i de nærmeste år er at arbejde for en virkeliggørelse af Visionsplanen. Så vi står 
med en moderne havn om 5-6 år. 
 
I mellemtiden skal vi leve på og med 2 adresser. Vi flytter hele sejlerskolen til Nord, men beholder 
alle øvrige aktiviteter på Svaneknoppen. Der bliver tomt på Svaneknoppen, men hvis vi alle gør en 
indsats kommer vi til at overleve byggeriet af tunnellen. 
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