Vordingborg den 3/2- 2022
Sejlklubben Snekken Vordingborg

Informationsbrev februar 2022
Kære alle
Bestyrelsen har afholdt temadag d 8/1-22. Formålet var at identificere områder, som bestyrelsen i det
kommende år skal have særlig fokus på.
Bestyrelsen er opmærksom på, at vi står med en særlig udfordring omkring ungdomsafdelingen. Vi mangler
medlemmernes hjælp til aktiviteter, som skal skabe interessen for sejlads blandt de unge. Opgaverne er
forskellige og spænder fra det praktiske omkring jollerne, undervisning, forskellige arrangementer med de
unge og ikke mindst kommunikation med eksempelvis forældre, skoler og selvfølgelig med de unge selv.
Vores ambition er, at Snekken opfattes som et attraktivt og seriøst tilbud til unge med interesse for sejlads.
Vi har udvalgt forskellige tiltag, som skal støtte op om dette ønske. Herom senere.
Voksensejlerskolen er meget populær og har måtte sætte ansøgere på venteliste. Årsagen er mangel på
sejlere, som vil hjælpe med praktiske opgaver i forbindelse med sejlads og håndtering af bådene. Fra
bestyrelsen vil vi gerne opfordre til, at flere melder sig klar til at give et nap hermed. Voksensejlerskolen vil
komme tilbage i det tidlige forår med initiativer på dette område.
Selvom vores byggeri har mødt forskellige bump på vejen, skrider det dog fremad nu. Seneste bud på
færdiggørelse er stadig sidst i juni 2022. Alt afhænger dog af, hvor tit vi skal opleve ekstremt højvande. Vi
arbejder med to opgaver omkring det nye klubhus. Vi skal have udarbejdet klare retningslinjer for husets
anvendelse og vi skal have indrettet huset på den bedste måde. Vi har nedsat to udvalg, som vil invitere
medlemmerne til at deltage i disse vigtige arbejder.
På bestyrelsens temadag vendte vi gentagne gange tilbage til behovet for, at flere medlemmer stiller op
med deres hjælp til Snekken. Alle har noget at byde ind med. Det har vi set mange gode eksempler på. Vi
tror på, at vi kan blive bedre til at involvere hinanden i arbejdet med og for Snekken. I slutningen af februar
vil bestyrelsen invitere alle interesserede til en ”jobbank” dag. Snekkens jobbank opererer ikke med
negative renter, men kvitterer derimod med venskab og sammenhold om en fælles interesse. På
jobbankdagen vil alle udvalg være til stede for at informere om, hvordan man kan ”placere sit indskud” i
banken. Information om det praktiske i første halvdel af februar.
I bestyrelsen er vi særligt opmærksomme på behovet for at kommunikere med Snekkens medlemmer. Alle
ved, at kommunikation har stor betydning for sammenhængskraften i en forening. Det er en stor og
vanskelig opgave, ofte meget tidskrævende. Hvad skal man kommunikere, hvor meget og hvor tit? Kravene
til kommunikation er bestemt ikke blevet mindre med tiden. Det kræver særlige kompetencer og interesse

at kommunikere i en forening. Det er derfor en stor glæde, at Lotte Monefeldt har tilbudt at være ansvarlig
for Snekkens kommunikation til medlemmerne. Lotte vil være associeret medlem af bestyrelsen, indtil
Lotte kan udpeges formelt ved kommende generalforsamling. ”Bladudvalget” vil samtidig skifte navn til
”Kommunikationsudvalget”. Med Kenneth Duborg som Web Master og Lotte som ansvarlig for
kommunikationen står vi godt rustet i forhold til Snekkens kommunikation med omverdenen. En af Lottes
første opgaver bliver at nedsætte et kommunikationsudvalg.
I bestyrelsen ser vi frem til en meget spændende sæson for Snekken i 2022. Med forventningerne om en
mere tålelig Corona situation skal vi have gang i klublivet på alle fronter og vi kan glæde os til, at vores nye
klubhus bliver klar til brug.
Mange sejlerhilsener
Niels Mikkelsen

