Skælskør Amatør Sejlklub

Oplæg til
VISION 2015
for Skælskør Amatør Sejlklub

Vision 2015
Skælskør Amatør Sejlklub


Vi vil:








være Slagelse Kommunes foretrukne havn og sejlklub
udvikle havnefaciliteter så klubben sikres et solidt medlemsgrundlag fremover
have plads til både motorbåds-, kølbåds- og småbådssejlere
være et attraktivt fritidstilbud til kommunens unge
fremme klubbens nære miljø og kontakt mellem medlemmer

Og på et højere plan vil vi




fremme samarbejdet med andre lokale sejlklubber
være aktiv i sydstævnekredsens samarbejde
medvirke til at fremme sejlsport i Danmark
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Vision 2015
Skælskør Amatør Sejlklub


Vi vil:




være Slagelse Kommunes foretrukne havn og sejlklub

Ved at:










have lyst og åbent klubhus
imødekommende og hjælpsomme medlemmer
arrangere stævner af høj kvalitet – hellere få men gode
tilbyde medlemmer og gæster rene og pæne bade og toiletfaciliteter
have en tilfredsstillende økonomi der sikrer udviklingsmuligheder
være synlige i pressen og dagligdagen
tilbyde sejlerskole
let tilgængelig hjemmeside med gode informationer om klubben
500 overnattende gæster årligt
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Vision 2015
Skælskør Amatør Sejlklub


Vi vil:




udvikle havnefaciliteter så klubben sikres et solidt medlemsgrundlag fremover

Ved at:







forny broanlæg og udvide med 20 nye pladser i løbet af 3 år
modernisere klubhus og juniorfaciliteter
tilbyde medlemmer og gæster opholdsplads med mulighed for grill
fastholde og vedligeholde beddingsvogn og spil
forny hjemmesiden
bevare Bundstokken
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Vision 2015
Skælskør Amatør Sejlklub


Vi vil:




have plads til både motorbådssejlere, kølbådssejlere og småbådssejlere

Ved at:








forny broanlæg og udvide med 20 nye pladser i løbet af 3 år
sikre pladser til såvel småbåde, motorbåde og kølbåde
støtte op om aktiviteter som giver mulighed for deltagelse af alle typer af både
vise en livlig klub med højt aktivitetsniveau, både socialt og sportsligt
tilbyde vinteropbevaring af mindre både på parkeringsplads
tilbyde masteopbevaring i perioden 15/10 – 15/5
have miljøstation
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Vision 2015
Skælskør Amatør Sejlklub


Vi vil:




være et attraktivt fritidstilbud til kommunens unge

Ved at:











tilbyde juniorer en mands og to mandsklubjoller til såvel begyndere som øvede
tilbyde nybegyndere låneudstyr (beklædning) i en begrænset periode
holde åbent hus arrangementer og tilbyde skole/fritidssamarbejde
tilbyde kvalificeret træning i forhold til medlemmerne
have forældregruppe(r) som støtter klub og trænere
have en aktiv holdning til alkohol og sejlsport
vise godt kammeratskab og sammenhold
have det sjovt når der trænes
tilbyde deltagelse i stævner med støtte fra klubben
hjemmeside som viser aktiviteter og er en side juniorerne bruger
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Vision 2015
Skælskør Amatør Sejlklub


Vi vil:




bevare klubbens nære miljø og kontakt mellem medlemmer

Ved at:









fremme klubliv
huske at vi er en lille klub
have mulighed for køb af god mad til fornuftige priser via hovmesterordning
tilskynde til anvendelse af klubhus til sociale arrangementer i klubben
inddrage ’ældre’ medlemmer i juniorarbejde
afholde arrangementer i form af brombærtur, fastelavn, julebanko, fælles
foredrag og lignende
hjemmesiden skal fornyes og være levende
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Hvor er vi i dag ?
Skælskør Amatør Sejlklub


325 medlemmer



Xx
Xx
Xx
19



Xx Medlemmer over 60 år





aktive
ægtefælle / familie
passive
juniorer (op til 25 år)



Xx deltagere i Ehlers Cup



23 på venteliste for bådpladser
7 på intern venteliste for bådpladser






God placering – stor ros for de rolige forhold
Ry for at arrangere gode stævner

Hvor er vi i dag ?
Skælskør Amatør Sejlklub


Bygninger:










Både og joller:










Klubhus med nyrenoveret køkken
Omklædningsfaciliteter og møderum (juniorrum/opbevaringsrum)
Mast og sejlskur
Bedding
Mastekran og kran til gummibåde
Velfungerende havn med 3 broer, men der mangler pladser
Jolleplads med slæbested og jollebro

3 gummibåde, heraf 2 på landevejstrailere
21 optimist joller
2 Feva joller
3 Tera joller
1 Laser jolle
1 Optimistjolletrailer
2 Ladtrailere – 1 Hos Niels Ørsted Hansen og 1 hos ??

Kapsejladsgrej i form af bøjer, horn og pistoler til at kunne afholde
stævner på 2-3 baner

Anlægsplan
Skælskør Amatør Sejlklub












Asfalt på juniorpladsen
Rep. Estakader
Nyt loft i klubhus
2 nye toiletter i klubhus
Juniorbygninger
Kran jolleplads
Nyt juniorrum
Grillområde
Nye broer + estakader
Beddingsvogn fornyes
Mastekran

forår 2010
forår 2010
sommer 2010
efterår/vinter 2010/2011
efterår/vinter 2010/2011
efterår/vinter 2010/2011
efterår/vinter 2010/2011
2011
2013
2014
??
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