Hvorfor medlem af sejlklubben ?
Af og til bliver der spurgt, hvad man får for sit medlemskontingent til sejlklubben Snekken. Hvorfor
skal man i det hele taget være medlem, når det nu ikke engang mere er en betingelse for at have sin
båd liggende i havnen? I det følgende vil jeg forsøge at komme med nogle gode grunde til at støtte
op om klubben..
Af paragraf 2 i klubbens vedtægter fremgår det, at klubbens formål er at varetage
medlemmernes interesser ved udøvelse af lystsejlads, såvel med sejl som med motor, at søge
medlemmernes kendskab til navigation og godt sømandskab styrket og at fremme sammenholdet
mellem medlemmerne.
Det er vist indlysende, at en forening med ca. 300 medlemmer har langt mere indflydelse
over for havnemyndigheder og andre aktører i spørgsmål om f.eks. havneafgifter og andre forhold
på havnen, end hvis vi stiller op hver for sig. Med en forening minimerer man risikoen for, at dem
med de bedste forbindelser får lov til at køre showet alene, medens en vis herre tager sig af resten.
Som forening har vi mulighed for at varetage uddannelsen af nye sejlere, Det ville ikke være
muligt at drive en sejlerskole og ungdomsafdeling, uden en forening i ryggen.
Foreningen stiller nogle faciliteter til rådighed. Det er smart, at vi kan deles om en mastekran, et værksted, en trailer, nogle klublokaler og så videre.
En forening er ikke en forretning, hvor man køber sig til nogle ydelser. En forening er en
sammenslutning, hvor man med bl.a. sit kontingent skaber nogle rammer, som man fylder ud
sammen med ligesindede. Et godt eksempel er den madklub, der har kørt indtil den blev stoppet af
coronahalløjet. Initiativet blev ikke taget af bestyrelsen, men af menige medlemmer – Et andet
eksempel er de mindeværdige udflugter til bl.a. Stege.
At være medlem af en forening giver os hver især flere muligheder og større frihed. Jo flere
medlemmer jo stærkere klub og jo stærkere klub jo flere muligheder og frihed for den enkelte.
Endelig er det jo elementært sjovt og spændende at møde nye mennesker. Dette giver klublivet rige
muligheder for.
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