
 

 Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
 den 21-9-2017 i Kerteminde sejlklub 

  

Til stede er: Sabine, Thomas, Villy, Flemming, Steen, Jacob, Niels, Aksel, Jørgen, og Carsten (ref.)   
Der er afbud fra:  Morten, Frede 
 
Der er 1 punkt på dagsordenen: 
 

 

1. Frivillighedskulturen i KS. 
 

Formandens indledning til mødet: 
Vi har i de sidste uger oplevet meget snak om medlemmer / ikke medlemmer i klubben.  
Tirsdag den 12/09 efter resultat opråb, informerede formanden forsamlingen af tirsdags sejler, hvordan 
situationen opleves, at vi ser flere udmeldinger af medlemmer som efterfølgende forsat ønsker deres 
gang i klubben, samt at vi i repræsentantskabet er bekymret omkring den fremhærskende kultur. 
 
Efterfølgende var der en debat, som tydeligt tegnet et billede af, at klubben er meget polariseret, der 
tænkes mere i interesse og mulighed for at denne interesse/aktivitet kan eksistere frem for klubbens 
overordnes trivsels. (Formandens oplevelse).  
På mødet kom dog konstruktive indslag, så som ønske om en ”gennemskuelig” frivilligheds politik som 
afstikker rammer for, hvordan vi i klubben gør det attraktiv at arbejde frivilligt.  
 
Efterfølgende har formanden fuldt op på denne debat med et par møder, med personer som tirsdag 
den 12/09 tog del i debatten. Formandens oplevelse er, at der er forståelse for vigtigheden af 
medlemskab som katalysator for opbygning af klub identitet og interesse fællesskab.   
 
Debat: 
Repræsentantskabet diskuterede situationen om medlemmer, som ikke længere ønsker at værre 
medlem men forsat vil at bevarer tilknytningen for socialt samvær via frivilligt arbejde. 
Der er i repræsentantskabet enighed om, at det er en uheldig struktur som er svær at afbalancerer. 
og at det er derfor vigtig at den ikke får lov at brede sig rundt i KS.  
 
Det er endvidere repræsentantskabet klar holdning til, at alle der kommer fast i klubben bør være 
medlem, samt at der ved den seneste kontingent justering er forsøgt at imødekomme ønsket om 
reduceret kontingent for medlemmer, som ikke længere ønsker at udøve sejlads på vandet.  
 
Repræsentantskabet erkender dog, at det for nye måske såvel som ”gamle” medlemmer kan værre 
svært at navigerer i den frivillighedskultur som findes i KS. Derfor byder repræsentantskabet ideen om 
en klar defineret frivillighedspolitik, som sætter rammer for frivilligt arbejde i klubben, velkommen. 
 
Formanden samt næstformanden (også PU formand) har fået repræsentantskabet opbakning til at 
forsøge at sammensætte en arbejdsgruppe, som arbejder med at rammesætte en frivilligheds politik. 
 
Repræsentantskabet ønsker med baggrund i indledende møder, at få præsenteret et kommissorium for 
gruppens arbejde.   
     

  


