INFORMATION OM SEMINARER
Fredag den 23. marts 2012 kl. 19.00 – 21.15 (ca.)
Mellem kl. 18.00-19.00 serveres kaffe, the, sandwich og frugt udenfor mødelokalerne før
seminarstart kl. 19.00. Kl. ca. 21.30 er der fælles spisning og samvær. Der serveres flere
forskellige retter.
Seminarer for klubfolk, klasser m.fl.
Som en spændende optakt til Dansk Sejlunions generalforsamling på Scandic Odense lørdag
den 24. marts, bliver der fredag aften den 23. marts mellem klokken 19 og ca. 21.15 afholdt 3
seminarer målrettet klubber og klassers repræsentanter mfl.
Efter hvert seminar vil der naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Seminar I:

DS netværk - interessefælleskaber
Der viser sig nye samarbejdsrelationer blandt Dansk Sejlunions medlemsklubber, hvor
fællesnævneren ikke er en geografisk afgrænsning. Fællesnævneren er i højere grad baseret
på aktiviteter, opgaver og interesser, hvor klubberne kan udveksle erfaringer og samarbejde
om aktiviteter. På baggrund heraf har bestyrelsen udarbejdet forslag om nye DS Netværk, som
en naturlig udvikling fra Dansk Sejlunions kredsstruktur.
Bestyrelsen vil på seminaret fortælle om baggrunden og motiveringen for forslaget, og ikke
mindst om de fremtidige muligheder for at skabe dynamiske netværk.
1. del af seminaret vil være i plenum, og 2. del af seminaret vil blive opdelt i 2-4 grupper, som
kunne blive opstart af specifikke netværk, bl.a.:
• ATK – implementeringsplan og netværk
• DS Tursejlads
Oplægsholdere: DS bestyrelse

Seminar II:

DS projekt ”Få vind i sejlene”
Kom og hør om hvordan vi kan få flere glade sejlere, flere på vandet og mere liv i havnen.
Projekt vind i sejlene er sat i søen for at opfylde denne målsætning, der kan få smilet frem hos
de fleste sejlere. Det kan lade sig gøre ved nytænkning og ved systematisk at arbejde med de
værdier, vi har i sejlsporten.
Projektet er bl.a. omtalt i SEJLER nr. 1/2012:
Oplægsholdere: Peter Wolsing, DS konsulent

Seminar III:

Dansk Sejlunions medlemsportal
Dansk Sejlunion introducerer et nyt medlemssystem til fordel for sejlerne, klubberne og
fællesskabet. Målet med portalen er, at medlemmer skal kunne administrere sin egen profil,
tilmelde sig kurser og kapsejladser. Senere vil blive suppleret med flere DS-medlemsfordele til
alle som har en profil. Klubber skal kunne administrere sine medlemmer, udvalg m.v., samt
oprette/administrere kapsejladser.
Oplægsholdere: Jacob Møhl, DS digital kommunikation
TILMELDING: www.sejlsport.dk – menu: Generalforsamling 2011
Eventuelle spørgsmål vedrørende seminarerne kan rettes til:
Anni Jensen – tlf. 4326 2188 – mail: anni.jensen@sejlsport.dk

