Klubkonferencen 2017: ”Den synlige Sejlklub”
Klubkonferencen 2017 kredser om sejlklubben som synlig aktør på alle fronter.
Blandt nye og gamle medlemmer, blandt klubbens ledere og frivillige, i det lokale foreningsliv,
på de sociale medier og i den lokale presse. Og overfor de lokale politikere, erhvervsliv og
sponsorer. Lokal synlighed og stærke medlemstilbud i et velfungerende klubmiljø er
sejlklubbens adgang til en fortsat markant position i det lokale klub og foreningslandskab.
Klubkonferencen kobler inspiration og viden om aktivitetsudvikling, sejlsport og klubledelse
med kommunikation og synlighed på flere forskellige måder.
Konferencen åbner dørene i Vingsted Centret fredag aften den 17.11 og byder her på to
oplæg:
Sejlads og klubliv – DIN fortælling er vigtig!
Med input fra Kommunikations ekspert My Gaarde (CFSA) fokuseres der på hvordan vi kan
blive (endnu) skarpere i at formidle vores personlige og inspirerende fortællinger om sejlads
og klubliv. Forvent at blive udfordret og dygtigere på din personlige kommunikation, også
kendt som mund til mund budskabet.
Flere unge sejlere – hvor er mulighederne?
Med afsæt i den nyeste viden tager ungdomsforskeren Søren Østergaard (CUR) pulsen på
nutidens aldersunge og livsunge i alderen 13 til 49 og deres forældre. Han sætter sin viden i
en sejlklubs kontekst og kobler det til hvordan man kan nå og engagere de unge.
Stikord: kommunikation, moderne fællesskaber, digitale medier, multi-tasking, nicheaktivitet,
reformer og mor.
Konferencen fortsætter lørdag den 18.11 kl. 09.00 til kl. 16.30.
Programmet består af et fælles oplæg fra morgenstunden:
Fælles Oplæg for alle deltagere – hvordan møder Sejlklubberne bedst danskernes
maritime drømme om frihed, aktiviteter og klubliv. Oplægsholder offentliggøres medio
september.
Og derefter en række oplæg der tager udgangs i følgende fem temaer:
Kommunikation
og digitalt klubliv

SejlSport i
sejlklubben

Inspiration
om ledelse

Sejlklubbens
nye aktiviteter

Politik og
relationer

Her præsenteres oplæg med blandt andet:
Mikkel Anthonisen (Oceans of Hope), Jesper Henriksen (Skolerne i Oure), Jakob Lind
(Løbeklubben på FB), Martin Hedal (IDAN) og Christian Røi (SDU).
I pauserne om lørdagen er der mulighed for at møde b.la. Worlds 2018, Vild Med Vand, Sejl
Sikkert, Dansk Sejlunions bestyrelse, DS-netværk og medarbejdere.
Programmet opdateres løbende.

