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Forslag til generalforsamlingen november 2017 

Kerteminde sejlklub har bedt et udvalg bestående af undertegnede om at se nærmere på klubbens 

firvillighedspolitik. 

Det har resulteret i nedenstående overvejelse, som udmøntes i 4 konkrete forslag. 

Kerteminde Sejlklub gør brug af frivillige, som er medlemmer af klubben og af frivillige som ikke er 

medlemmer. 

Frivillige medlemmer løfter opgaver som er fast gentagne så som dommerbåd / følgebåd / 

instruktøropgaver o. lign. 

Frivillige ikke medlemmer er engageret i forskellige opgaver i forbindelse med afholdelse af stævner, 

havnefest o. lign. Der er tale om opgaver, som ikke har karakter af faste gentagne opgaver. 

Med hensyn til faste gentagne opgaver forudsætter forsikring af frivillige, at disse er medlemmer af 

klubben. 

Klubbens økonomi er afhængig af, at kontingentindtægter i fremtiden vil ligge på ca. samme niveau som 

nu, og at indtægter fra stævner og andre arrangementer (eks. havnefest) har et niveau som i de seneste år. 

Det er derfor afgørende, at aktivitetsniveauet og dermed antallet af medlemmer kan fastholdes, og at der 

blandt medlemmer kan rekrutteres frivillige til faste gentagne opgaver, ligesom det er afgørende, at der 

kan rekrutteres frivillige uden for klubregi til stævner o. lign. 

Det har vist sig vanskeligt at fastholde medlemmer til fast gentagne opgaver, og det har også i hvert fald i et 

enkelt tilfælde været vanskeligt at skaffe eksterne frivillige i forbindelse med et stævne. 

Udvalget har derfor formuleret følgende forslag til generalforsamlingen: 

1. En del af de medlemmer, som løser faste gentagne opgaver deltager kun i aktiviteter forbunden 

med den opgave de løser for aktive sejlere (eks. Dommerbåd). Det foreslås derfor at disse 

medlemmer tilbydes et passivt- / hjælpemedlemskab (vedtægternes § 4) til et lavere kontingent på 

kr. 300 årligt. 

2. For at tiltrække flere medlemsfrivillige foreslås det, at samarbejdet med Sejlklubbens Venner 

ændrer karakter, så medlemmerne af Sejlklubbens Venner tilbydes passivt- / hjælpemedlemsskab 

af sejlklubben. Sejlklubbens medlemmer udgør et udvalg på linje med klubbens øvrige udvalg. Det 

forudsætter, at sejlklubben kan løfte de sociale opgaver, som Sejlklubbens Venner løfter for sine 

medlemmer. Sociale aktiviteter efterspørges i øvrigt også af en del af de medlemmer, som er på vej 

ud af klubben, og som i dag varetager faste gentagne opgaver. En sådan model kendes fra andre 

idrætsklubber. 

3. Gastemedlemsskab fastholdes, som nu. Det betones dog, at medlemskabet for gaster skal være en 

realitet efter få sejladser. 

4. Der udpeges en frivillighedskoordinator, som dels får til opgave at fastholde frivillige medlemmer 

gennem løbende kontakt, sociale aktiviteter, coaching, anerkendelse m.v., og dels holde kontakt til 

og pleje forbindelserne til eksterne frivillige, så det fortsat vil være muligt at afholde og evt. udvikle 

stævner og større events. 



Det er udvalgets opfattelse, at disse forslag vil bidrage til at fastholde /udvikle medlemstallet og dermed 

sikre klubben de nødvendige kontingentindtægter, og samtidig udvikle klubbens aktiviteter for 

medlemmerne. 

Det er samtidig udvalgets opfattelse, at forslagene vil styrke klubbens kontakt til de nødvendige eksterne 

frivillige, og dermed sikre klubbens kapacitet i forbindelse med afvikling af stævner og andre events. 

Udvalget mangler på baggrund af ovenstående og i forlængelse af klubbens vision og mission at formulere 

en frivillighedspolitik evt. i samarbejde med en udpeget / valgt frivillighedskoordinator.  

Kerteminde den 7. november 2017 
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