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Spørgeskema evaluering 2020 

 
26 medlemmer har valgt at besvare spørgeskemaet ud af ca. 95 medlemmer. Svarprocenten er således i 

nærheden af 25%, hvilket ikke kan tolkes som prangende. Det begrænsede antal besvarelser kan skyldes, at 

selve besvarelsesmåden i word-dokument har afholdt nogle fra at svare. Såfremt undersøgelsesmodellen 

benyttes næste år, bør man benytte en anden platform, fx Google Analyse. Det må lige undersøges 

nærmere. 

 

Nedenfor er en gennemgang af de forskellige temaer og emner og fremsættes forslag til konklusion inden 

for hvert tema og emne.  

 

På grund af den forholdsvis lave svarprocent skal man dog ikke ligge for meget i resultaterne, men de kan 

måske alligevel benyttes til at diskutere tendenserne og så sige til alle som ikke deltager i undersøgelsen, at 

de så heller ikke kan forvente, at vi hører om deres holdninger. 

 

1. Aktiviteter, hvor fleste har interesse. 

Kapsejlads, generalforsamling og vinteraktiviteter er de tre aktiviteter med størst opbakning. Tursejlads, 

sejlerskole, pigesejlads og standerhejsning lidt mindre tilslutning, men dog en vis tilslutning. 

 

Af nye aktiviteter vægtes især Stand Up Paddle, hvilket er helt i overensstemmelse med initiativet i år på 

dette område. 

 

2. Udvidet kapsejladssæson ved brug af april og oktober måned. 

Der er en mindre klar tendens til at ville sejle kapsejlads i april og oktober. Dog er en tendens til, at flere vil 

sejle onsdagssejlads i april eller dele af april end i oktober, hvor den modsatte tendens slår igennem.  

 

På baggrund af registrerede tendens, kan det overvejes at sejle de sidste to onsdage i april for at udnytte de 

lyse dage i forårssæsonen. Forholdet er taget op overfor Jørgen Christiansen i kapsejladsudvalget. 

 

3. Tursejlads. 

Der ses egentlig ikke behov for at arrangere flere tursejladser end vi gør på nuværende tidspunkt. Af de 

respondenter, som gerne vil have flere tursejladser arrangeret af sejlklubben, peges på, at der bør afholdes 

en traditionel tursejlads mere end den nuværende ene tur til Fur.  

 

Det kan overvejes at øge og forbedre interessen for fællesaktiviteter ved at oprette en intern facebook side 

for turinteresserede sejlere, hvor man kan koordinere evt. sejlture for interesserede, således at man kan 

stimulere bl.a. turkoordinationen blandt sejlere. 

 

4. Familieaktiviteter. 

Der er en forholdsvis markant interesse for at favne og arrangere familieaktiviteter. 

 



De familieinitiativer, som vi var i gang med at tage i foråret 2020 bør fastholdes, så de kan begynde og løbe 

af stablen i 2021. 

 

5. Frivilligt arbejde. 

Respondenterne vil generelt gerne yde en frivillig indsats. Glædeligt er det, at ni vil deltage i sejlerskole, 7 

medlemmer i udvalgsarbejde og ni andre i ikke specificerede aktiviteter.  

Der er et par nye navne iblandt de mulige kandidater til sejlerskole og udvalgsarbejde, som bør kontaktes 

direkte. Erfaringen siger, at frivilligt arbejde ofte kommer i stand gennem direkte kontakt. 

 

6. Kontingent. 

Der er ikke nogen klar tendens for enten større grad af brugerbetaling eller fortsættelse af nuværende 

enkle betalingsmodel.  

 

Fra tid til anden bliver jeg spurgt, om der gives familierabat og det kan være en diskussion værd.  

 

Fx: Såfremt mere end tre medlemmer fra samme kernefamilie indmelder sig. Det kunne være at det fjerde 

eller resten af familien i så fald bliver gratis medlemmer. Det er måske endda en måde at få flere 

medlemmer på, samtidig med at ordningen er forholdsvis nem at administrere. 

 


