
Formålet med pejlemærker
ü Vi sætter en retning for sejlklubben.Hvor er vi og hvor skal vi hen?

ü Vi fortæller om sejlklubbens virke.Vi fortæller, hvad der kendetegner 
vores klub, hvilke kerneaktiviteter vi har og hvilke slags medlemmer vi 
har.

ü Vi fortæller, hvordan vi fortsat vil udvikle sejlklubben.



ü Udvikleog beskrivepejlemærkerne.

ü Præsenteresamlet beskrivelsefor medlemmerneom senestom et år.

Konklusionfra generalforsamlingfor et år siden



KLUBBENSKERNEAKTIVITETER

ÅSEJLERSKOLE, PIGESEJLADS, DUELIGHEDSAMTBØRNOG UNGESEJLADS.

ÅKAPSEJLADS.

ÅTURSEJLADS.

ÅANDRE AKTIVITETER, SOMKANSTIMULEREINTERESSENFOR SEJLKLUBBENSAKTIVITETEROG 

FOR AT SEJLESOMMEROG VINTER.



HVEMERVI? 

HVADER
VORESVIRKE
SOMKLUB?

ÅVi er enklubfor breddeog hvorsammenholdog fællesskab

tæller.            Enstyrke.

ÅVi er ensejlklubfor alleðd.v.s.børnog unge, familierog seniorer. 

Enstyrke, hvisdet er oplevelsen. 

ÅVi værnerom og dyrker voreskerneaktiviteter.

ÅAlle er velkomnemed og udenbåd.           Enstyrke, hvisdet er

oplevelsen.

ÅVi er ensejlklub, hvoralle aldersgrupperkankommetil at dyrke

vandsportog sejlsport.          Enstyrke.

ÅVi har fællesaktiviteter, hvoralle i familienkanværetil stedeog 

deltage i sammeaktivitet.           Enstyrke, hvisdet er oplevelsen.

ÅVi har sommer- og vinteraktiviteter.           Enstyrke.

ÅVi læggervægtpå sikkerhedentil søs. 

ÅVi ønskerat beskyttevoresnaturog miljø, såvi fortsatkansejlei

limfjorden.



Vi sætter 
sejlklubbens retning

üFlere ud og sejle.

üEn sejlklub for alle.

üEn stærkere klub med råd til 
aktiviteter.

üFokusere på sikkerhed til søs 
og godt sømandskab.

Det skal signaleres til alle interesserede,  
at det er nemt at deltage i klubbens ak-
tiviteter.



Flere ud og sejle.
Klubbens udvikling skal til enhver tid være afstemt i forhold til medlemmernes interesser og de fysiske og geografiske 

rammer i Virksund. Virksund Sejlklub skal fastholde sin status som en åben og attraktiv sejlklub, der vægter bredde og 

fællesskab. Klubben vil gerne have flere ud og sejle. Det kræver, at klubben er åben over for relevante ønsker, behov 

og tiltag. 

Konkrete tiltag:

Å Appellere til familier. Sejlads kan dyrkes af hele familien, hvor for sig eller sammen.

Å Udvikle vores aktiviteter, især sejlerskole.

Å Afholde Åben Hus arrangementer mv., hvor alle er velkomne.

Å Få uddannet relevante instruktører, så vores faglighed og kompetencer forbedres.

Å Samarbejde med andre om arrangementer og aktiviteter.

Å Informere om Virksund Sejlklubs aktiviteter.



En sejlklub for alle

Virksund Sejlklub skal profilere sig som en sejlklub for alle, - uanset alder, køn og pengepung. 

Klubbens skal ud over eksisterende aktiviteter søge at udvikle aktiviteter, der fremmer fællesskabet. 

Fællesskabet skal fortsat styrkes ved at involvere medlemmer, ved at uddelegere opgaver og ved at 

give beføjelser.

Konkrete tiltag:

Å Årligt sejlermøde og velkomst.

Å Støtte og hjælpe nye sejlere (ex. mentorordning).

Å Fastholde fællesskab og sammenhold gennem sommer- og vinteraktiviteter.

Å Få flere til at yde en frivillig indsats. Behov for frivillig koordinator. 



En stærkere klub med råd til 
aktiviteter

Virksund Sejlklub skal søge at fastholde en sund økonomi, så klubbåde, materiel og udstyr kan 

vedligeholdes og gradvis fornys. En tilfredsstillende økonomi skabes fortrinsvis gennem medlemmernes 

årlige kontingenter, donationer og gennem sponsorater m.v.

Konkrete tiltag:

Å Forbedre rammerne for jolleaktiviteter.

Å Løbende forny både, materiel og udstyr efter behov og ønsker.

Å Skaffe sponsorer, donorer og andre indtægter til klubbens aktiviteter.

Å Kontingent fastsættes for et år af gangen og skal være konkurrencedygtig.



Fokusere på sikkerhed til søs og 
godt sømandskab

Sikkerhed og sikkerhed til søs centrale emner for sejlklubben. Sejlklubben vil løbende sikre, at der en 

sikkerhedsbevidsthed blandt medlemmer uanset aktivitet. Sejlklubben vil fortsat dele viden om og 

undervise i emner omkring sikkerhed, natur og miljø for at øge bevidstheden omkring disse emner. 

Konkrete tiltag:

Å Undervise i duelighed og sikkerhed til søs.

Å Sikkerhedsinstrukser.

Å Søge at få uddannet SejlSikkertinstruktører og ambassadører.

ÅØge bevidsthed om natur og miljø hensyn på søen.



Hvordan skal pejlemærkernes konkrete tiltag 
udmøntes?

üBestyrelsen vil udvælge konkrete tiltag hvert år og sætte fokus på, at netop disse 

tiltag implementeres eller fremmes.


