
Bestyrelsens beretning for klubbens aktiviteter i 2017 
Er klubbens formulerede ambitionsniveau for 2017 nået? Det vil vi se nærmere på i det efterfølgende. 

Samtidig vil bestyrelsen lufte de planer, som for nuværende er lagt for 2018 
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Ambition 2017 Resultat 2017         Mål for 2018 
Medlemssituationen: 

 
1. Bestyrelsen vil styrke en særlig 

indsats for at fastholde vores 
nuværende medlemmer.  

Det er jer medlemmer som i 
hverdage, er de bedste 
ambassadører for klubben. 

 
2. Bestyrelsen mål er at øge 

medlemstallet, ikke mindst er 
der mange som importerer 
Accenter fra Sverige. Så vi 
sætter målet til 65 Accenter. 

 
3. For at styrke fællesskabet 

omkring klubben vil ambitionen 
om flere gastemedlemmer 
stadig være et område vi vil 
prioritere højt. 

Medlemssituationen: 
 
59 Accenter (+ 2) 
+ 5 medejer/gaster  
Ialt 64 medlemmer.  
Dette på trods af at vi har slettet 3 
både pga. flere års manglende 
betaling af kontingent. 
 
Der har ikke været lige så stor 
tilgang som i året før, men en lille 
stigning. Det er glædeligt at det er 
lykkedes ikke at miste medlemmer, 
et problem der desværre ses i flere 
af vore andre typebåds klubber 
under DS. 
 
At få medlemmer fra Sverige er ikke 
ligetil. Vi får dog en del 
henvendelser fra nye ejere af 
Accenter i Sverige, vi hjælper dem 
gerne – så må vi håbe det på et 
tidspunkt vil resultere i nogle 
medlemmer. 
 
Gastemedlemmer: Dette er ikke 
lykkedes. 

Medlemssituationen: 
 
Bestyrelsen vil fortsat styrke en særlig 
indsats for at fastholde vores 
nuværende medlemmer. 
 
 Dette skal bl.a. gøres ved: 

- At motiverer medlemmerne til 
selv at tage initiativ til at 
arrangere fx træf, fælles ture og 
andre lokale aktiviteter 

- Opfordre og/at støtte medlemmer 
som ønsker at deltage i 
tursejlads, ”almindelig” 
kapsejlads eller Single-Handed, 
Duble-Handed etc. 

I det hele taget vil bestyrelsen arbejde 
på, at gøre klubben mere synlig i 
sejlermiljøet. Dette vil samtidig være 
medvirkende til, at rekruttering til 
klubben vil gå lettere. 
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Ambition 2017 Resultat 2017      Mål for 2018 

Klubbens hjemmeside: 
 
Målene er:  
 

1. En kritisk gennemgang af 
funktionaliteten på 
hjemmesiden. 

2. At arbejde på at gøre 
hjemmesiden mere 
brugervenlig (færre klik). 

3. Blive skarpere på, hvad 
hjemmesiden skal bruges til. 

 
 

Klubbens hjemmeside: 
 
Pkt 1 og 2 er der arbejdet på året 
igennem, her ved 
generalforsamlingen skulle det være 
muligt at: 

- Gå ind uden at skulle bruge 
password  

- Medlemsliste opdateret 
 

Klubbens hjemmeside: 
 
Der vil i fremtiden være 2 
Webmastere på hjemmesiden. 
 
Gunnar Rasmussen har ansvaret 
for: 

- medlemslisten og ajourføring 
af denne. 

Bestyrelsesmedlem  
Peter Tobiasen har ansvaret for 
resten: 
- indlæg 
- billeder 
- Accent forum  
- etc 
 
Der arbejdes stadig videre på at 
gøre siden mere brugervenlig. 
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Ambition 2017 Resultat 2017      Mål for 2018 
Arrangementer: 

 
1. Træffet i Jyllinge flyttes til 

Roskilde  
15-16 juni 

2. SRPI 16-17 juni 
3. Eskadresejlads fra Roskilde til 

Orø  
15-16 juni 

4. Træf i Sundby  
29-30 juli 

5. Arbejde på tiltag som skal 
understøtte et eller flere 
arrangementer gennem 
klubbens lokale 
kontaktpersoner. 

 

Arrangementer: 
 
Træffene gik hæderligt: 
Roskilde: 6 deltagende både, det var 
et plus at flytte fra Jyllinge til Roskilde. 
 
SRPI: 3 deltagere 
 
Eskadresejlads: Ingen 
 
Sundby: 5 deltagere 
 
Vedr. lokale arrangementer er der, 
bestyrelsen bekendt, ikke etableret 
noget. 
 
 

Arrangementer: 
 
I det kommende år vil bestyrelsen 
forsøge at få etableret: 
Træf på Fyn. (dato senere) 
Der arbejdes på Nyborg, (2 
medlemsbåde ”Liv” og ”Idun”),  
Kerteminde, eller Lundeborg. 
 
Træf i Roskilde: 
14-15 juni 
 
SRPI: 
16-17 juni 
 
Træf i Sundby: 
28-29 juli 
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Ambition 2017 Resultat 2017 Ambition for 2018 
Sociale medier: 

 
Bestyrelsen fortsætter med stor 
opmærksomhed på facebook og evt. 
andre muligheder på nettet 
 
 

Sociale medier: 
 
Facebook udvikler sig stille og roligt pt 
er der 174 som synes godt om – det 
er en stigning på 18, det mener 
bestyrelsen er ok. 

Sociale medier: 
 
Bestyrelsen fortsætter med stor 
opmærksomhed på facebook og 
evt. andre muligheder på nettet 
 
 
Facebook er sammen med 
hjemmesiden, stadig meget vigtige 
elementer i at gøre klubben kendt 
og på den måde medvirke til, at vi 
får nye medlemmer 
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Ambition 2017 Resultat 2017 Ambition for 2018 

Klubbladet: 
 
Der er stor tilfredshed med 
klubbladets kvalitet, som naturligvis 
skal fastholdes. 
 
Der er en overvejende stemning for at 
2 numre er ok især når det ses i 
sammenhæng med, den store aktivitet 
som er på klubbens facebook´s  2 
platforme.  
 
Den åbne samt den lukkede, som kun 
er for medlemmer af klubben og alene 
(mest) en teknisk ”brevkasse”. 

 
 
 

Klubbladet: 
 
Bestyrelsen mener at ambitionerne er 
opfyldt. 
 
I perioden er der udgivet 2 numre: 
Maj nummeret på 24 sider.  
December nummeret på 31 sider. 
 
Dette er yderst tilfredsstillende og 
tilbagemeldingerne fra medlemmerne 
er meget fine, og det kan jo kun 
glæde de 2 redaktører. 
 
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor 
tak til de medlemmer som leverer 
artikler vedr. både teknik og 
turberetning på et meget højt niveau. 

Klubbladet: 
 
Bestyrelsen vil bestræbe sig på at 
fortsætte den gode udvikling.  
 
En udvikling som i stor grad skyldes 
at flere medlemmer af sig selv, er 
begyndt at sende manuskripter til 
artikler til redaktørerne. 
 
Dette er en udvikling som meget 
gerne skulle fortsætte. 
 
Så kære medlemmer til tasterne, det 
er altid spændende at læse om 
fiduser, teknik og spændende rejse- 
og turberetninger. 
 
Redaktørerne (Leif og Palli) er altid 
behjælpelig med opsætning, 
tilretning, korrektur etc. 
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Ny strategisk ambition 2017 Resultat 2017 Ambition for 2018 
Organisatorisk ambition: 

 
Mål: 

1. Skabe mere kontinuerlig kontakt 
til kontaktpersonerne. 

 
2. Etablere en dialog som skal 

synliggøre, hvad/hvilke ønsker/ 
behov kunne der være lokalt. 

 

Organisatorisk udvikling: 
 
Denne ambition mener bestyrelsen 
ikke er lykkedes.  
 
Netværket med kontaktpersoner er 
næsten etableret. Der mangler stadig 
en person på Sydsjælland. 
 
Vi har fra bestyrelsen ikke været gode 
nok til at ”fodre” kontaktpersonerne 
med ideer etc. som kunne være en 
hjælp i det daglige arbejde. 
 
 
 
 
 
 

 Organisatorisk udvikling: 
 
Bestyrelsen mener det er nødvendigt 
også i 2018 at fastholde ambitionen 
fra 2017. 
  
Mål: 

- Skabe mere kontinuerlig kontakt 
til kontaktpersonerne, der som 
noget naturligt skal fungere 
begge veje 

- Etablere en dialog som skal 
synliggøre, hvad/hvilke ønsker/ 
behov kunne der være lokalt. 

- Få skabt nogle konkrete 
aktiviteter, lokalt undersøge 
hvilken rolle/samarbejde Dansk 
Sejlunion kan have i forbindelse 
med en specialklub som vores. 
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Generelt er vi i bestyrelsen meget tilfreds med 2017.  Der har været en vilje til at prøve nyt, samt ikke mindst 
eksperimentet med igen at samle nogle både til sejlads og hygge. Har året så bevæget sig i den rigtige 
retning, som vi håbede på, da vi sidste år udstak nogle pejlemærker for bestyrelsens arbejde og dermed for 
klubbens udvikling? 
 
Når vi kigger på, hvor vi kan sætte flueben i forhold til ambitionen for 2017, vil det se sådan ud: 
 
✓ Der er gennemført træf i Jyllinge. (6 både) 
✓ Der er gennemført træf i Sundby (5 både) 
✓ Der er gennemført en kapsejladssejlads (3 deltagere på SRPI) 
✓ Der er kommet 2 nye både som medlemmer, så vi nu er 59 Accenter, 4 ejer/gaste medlemmer i alt 63 

medlemmer. 
✓ Klubbladet er inde i en fortsat god udvikling, og medlemmerne tager ansvar ved at levere artikler etc. 
✓ Klubben er blevet meget mere synlig, vi bliver fortsat fulgt på Facebook i Danmark, Norge, Sverige,  

England, Holland. Tyskland og USA + mange flere. Tendensen er stigende både i ”følgere” og udbredelse. 
✓ Fortsat skabt en positiv stemning, som afspejler en forventning til klubben i forhold til det kommende 

år. 

Nogle af udfordringerne i 2018: 
▪ Skabe lokale aktiviteter fælles ture etc. 

▪ Kontaktpersonernes synlighed 

▪ Flere deltagere i træffene 
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▪ Hjemmesidens struktur, tilgængelighed og organisering 

▪ Kan klubben bruge Dansk Sejlunion, og til hvad? og hvordan? 

▪ Svenske medlemmer? 
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