
Hvilken sejlklub vil vi være?



Hvilken klub vil vi være?
Hvordan skal vores rammer være? Hvad kræver dette af vores økonomi 

og vores medlemmer?

Har vi nok i os selv eller skal vi samarbejde med andre?

Kan vi blive mindre? Skal vi søge at blive større? 

Hvilke medlemmer skal klubben have eller hvilke medlemmer er 

klubben for? Er det en pensionistklub eller en ungdomsklub?

Hvilke aktiviteter og begivenheder skal vi fokusere på? Skal vi udbrede 

vores vandsportsaktiviteter?

Er vores kompetencer gode nok?

Skal vi blot søge at følge med udviklingen eller skal vi søge at udvikle os?

Hvad med frivillige indsatsen i klubben?



➢ Alle er velkomne i Virksund. Vi skal være en sejlklub for både 

yngre og ældre, d.v.s. for børn og unge, for familier og for 

seniorer.

➢ Vi vil være en sejlklub for medlemmer med og uden båd.

➢ Vi er en sejlklub for såvel motorbåds som sejlbådsejere.

➢ Vi er en sejlklub for såvel kapsejlere som tursejlere.

➢ Vi vil være en sejlklub, hvor der er plads til alle former for 

vandsportsaktiviteter. 



➢ Vi vil søge at øge vores medlemstal frem mod 2025. 

➢ Vores tilbud skal være rettede mod dem, som vil ud og sejle og 

som ønsker at dyrke vandsportsaktiviteter. 

➢ Vi vil søge at få flere familier til Virksund.

➢ Vi vil fokusere på at få flere børn og unge til sejlads. 

➢ Vi vil bevare et miljø, hvor seniorer føler sig værdsatte og ønsker 

at deltage.

➢ Vi vil have plads til dem, der vil konkurrere og til dem, som blot 

vil nyde samværet og de sociale aktiviteter.



➢ Vi vil respektere forskellige meninger og synspunkter.

➢ Vi skal tage godt imod alle nye medlemmer, så de føler sig 

velkomne.

➢ Vi vil være nemme at kontakte. 

➢ Vi vil informere om aktiviteter og begivenheder i og omkring 

Virksund og Limfjorden.

➢ Vi vil fastholde et godt samarbejde med andre sejlklubber og 

havne mv.



➢ Vi vil råde over gode klubbåde og joller samt godt udstyr. 

➢ Vi vil arrangere sociale aktiviteter, kapsejlads- som 

turaktiviteter, som styrker fællesskab og skaber sejlerliv.

➢ Vi vil råde over moderne faciliteter og relevante aktiviteter.

➢ Vi vil tilvejebringe flere indtægter gennem donorer og 

sponsorer, så vores rammer gradvis kan udvikles.



➢ Vi vil styrke sejlklubbens kompetencer. 

➢ Vi vil udvikle vores vandsportsaktiviteter, så medlemmer og 

potentielle medlemmer finder disse tilbud attraktive og 

fristende.

➢ Vores aktiviteter vil være baseret på frivillighed og 

fællesskab. Dette bidrager til at give gode rammer for at 

dyrke sejlsport og udvikle godt sømandskab.



Forslag til pejlemærker

En klub for alle.

Flere ud og sejle.

Åbne og tilgængelige.

Udvikle klubbens rammer.

Fristende og gode aktiviteter.



Way Ahead

➢ Udvikle og beskrive 

pejlemærkerne.

➢ Sigte efter 2025.

➢ Præsentere samlet beskrivelse 

for medlemmerne om senest om 

et år.


