Temaaften om Klubudvikling:

Drømmer I om mere liv i Sejlklubben?
Vil I gerne være flere frivillige til at løse opgaverne?
Er der plads til nye, yngre medlemmer?
Har I lavet en plan for hvor I skal hen?
Med udgangspunkt i Klub og medlemsundersøgelsen Havets Motionister og ny viden fra DGI projektet Danmarksmesterskabet i
Klubudvikling præsenterer Dansk Sejlunion en række bud på hvor man kan begynde, eller hvordan man kan fortsætte, arbejdet
med klubudvikling.
Temaftenen præsenterer også en fortælling fra en Klub, der er lykkedes med at sætte udvikling på dagsordenen:
Rejs tilbage til rødderne og få bedre aktiviteter og flere medlemmer
I Nordjysk Windsurfing Klub har man fordoblet antallet af aktive medlemmer siden 2015. Hør om hvordan genopdagelsen af
klubbens DNA, har ændret alt fra medlemssyn, kontingentmodel, synlighed, aktiviteter, udstyr, organisation og ledelse.
Præsenteres af Bent Ulrik Niss, Formand Nordjysk Windsurfing klub (Dette oplæg præsenteres i Roskilde, Odense og Glyngøre).
Udvikling i klubber der KAN og VIL
Få et konkret bud på, hvordan man trin for trin kan arbejde med at skabe forandringer i din sejlklub. Det handler bl.a. om at
udfordre ”sådan plejer vi at gøre”. Og det handler om at sætte det rigtige hold og finde metoder til at gøre klubben parat til
udvikling og lave konkret planer. Præsenteres af Dan Cort Jørgensen, Næstformand i Sejlklubben Nautilius Hvalpsund. (Dette oplæg
præsenteres i Kolding, Hobro og Vordingborg).
Målgrupppen er bestyrelsesmedlemmer, udvalgsaktive og medlemmer i øvrigt der er nysgerrige på emnet.
Tema aftenerne starter kl. 18.30 og slutter 21.30 Der bydes på kaffe og lidt sødt.
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Roskilde Sejlklub
Kolding Sejlklub
Odense Sejlklub
Hobro Sejlklub
Vordingborg Sejlklub
Sallingsund Sejlklub

Strandgade 12, 4000 Roskilde
Dokvej 1, 6000 Kolding
Østre Kanalvej 10, 5000 Odense
Nedre Strandvej 75, 9500 Hobro
Nordhavnsvej 34, 4760 Vordingborg
Færgevej 7, Glyngøre 7870 Roslev

