Visionsmøde nr. 1 – Nappedam Bådelaug
Tirsdag d. 12/1 2016 kl. 19.30-21.00
REFERAT

Deltagere: Mads Holmen, Mogens Just, Lis Buddig, Karsten Kristiansen, Michael Maj og Camilla
Storm
Afbud fra: Lars Bjørn og Anne Mette Jørgensen
Referent: Camilla Storm
BESLUTNINGER
o Gruppens navn er Visionsgruppen for Nappedam Bådelaug (herefter blot Visionsgruppen)
o Visionsgruppens formål er: At komme med ideer til og udtænke en vision og strategi for Nappedam
Bådelaugs fortsatte udvikling og virke.
o Visionsgruppen er til hver en tid åben for alle interesserede deltagere samt input udefra
o Der skrives referat, der først via mail godkendes af mødets deltagere og derefter sendes til
Bådelaugets bestyrelse
o Mødedatoer lægges i klubbens kalender på hjemmesiden
o Camilla skriver en mindre info-tekst til næste nummer af Lanternen (deadline d. 22/1 2016)
o Næste møde i Visionsgruppen er tirsdag d. 23/2 2016 kl. 19.30-21.00 – Mads indkalder
PROCESOPSTART
Vi besluttede på mødet at skyde visionsprocessen i gang med tre runder brainstorm.
Overskrifterne for de tre runder kan ses sidst i referatet sammen med de fremkomne mindmaps og alle
punkter opstillet i listeform.
Emil Sebastian Overgaard havde desuden sendt en mail med konstruktive input til udvalget.
NÆSTE SKRIDT
På næste møde, d. 23/2, sorteres de mange punkter i grupper under overskrifter som: Hvornår? Hvem?
Hvordan?
Og spørgsmålet: ”Hvordan kommer vi videre?” diskuteres.
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1) Brainstorm: Det glædes jeg over ved Nappedam

FÆLLESSKAB
Sammenhold – gæstfrihed – broget flok/rummer alle sejlertyper
Fællesarrangementer
Sideklubliv – HD’erne og HAD’erne
ØKONOMI
God (sund?) økonomi – billige pladser, lav leje og billigt kontingent
ANSVARSFØLELSE
Medejerskab
Frivillighed – stort, frivilligt engagement
OMGIVELSERNE
Unik beliggenhed - pæn og velholdt havn – godt vedligehold – skønhed – oase – fred og ro – badebroen
fungerer også om vinteren
AKTIVITETER
Kapsejlads
Sejlerskolen
KLUBBER I KLUBBEN
Kajak – dynamisk – plads til alle
Jolleafdelingen – godt fyldt op – genererer (måske) nye sejlere
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2) Brainstorm: Det savner jeg ved Nappedam

SAMMENHÆNG
- samspil og fællesskab mellem ”klubberne i klubben”, kajak/jolle/sejl- og motorsejlerne
Væk med ”os og dem” (kajak/både)
Kapsejladser

BØRNEFAMILIER
”Unge både” – børn på havnen (udover i jolleafdelingen) – den næste sejlergeneration – lettere adgang til
sejlads for alle/nye sejlere – større imødekommenhed over for gæster ad landvejen
STYRKER I FREMTIDEN
Flere til at bære – Hvem skal overtage? – nye generationer – ildsjæle
Strategi og vision
STÆVNER
VÆRKSTED
Maskiner – hal
RØNDE SOM ”HAVNEBY”
Sammenhæng og samarbejde med vores nærmeste by
”DIVERSE”
Duelighedsbevis – læskur på badebroen – roklub – sauna/vinterbadning
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3) Brainstorm: Ideer til Nappedam – skud fra hoften

VISIONSDAG
V/ klubkonsulent fra Dansk Sejlunion Leon Träger – se artikel i DS’ magasin 4/15 s. 14-16
MARKEDSFØRING
Større synlighed udadtil – lokalt – flere støttemuligheder
Opdateret hjemmeside – bredere indhold – større aktivitet – samlet kalender for ALLE havnens
aktiviteter – velkomstfolder til interesserede/nye medlemmer
ÅBEN side på FaceBook – fælles for hele havnen – ansigt udadtil
BEMANDING
Personale på havnen – pladsmænd/havnefoged m.fl.
ØKONOMI
Overblik over og adskillelse af klubøkonomi og afdelingsøkonomi
Tjek på nødvendig basisøkonomi – budget – henstand til store udgifter i fremtiden, fx klima og
miljø
MILJØ
Liggestole med udsigt
Udelukkelse af larm fra motorer – vandscootere/jetski o.l.
Læskur til badende
NYE KLUBBER I KLUBBEN (og lignende tiltag)
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Vinterbadeklub med sauna
Roklub i forbindelse med kajakklubben
Handicapsejlads – ansøgning om midler – skolesamarbejde m. folkeskolerne/idræt
Vind- og kitesurf
SUB
AKTIVITETER
Stævner – kapsejlads
Duelighedsbevis – selvarrangeret eller lægge lokaler til fx FOF eller AOF
VHF/DSC-kursus
Fællesspiseaftener for ALLE medlemmer af ALLE havnens klubber
BOB-klub (Børn Om Bord) á la HD/HAD’erne – fx en månedlig lørdag i sejlsæsonen (kage og kaffe i
klubhuset, krabbevæddeløb og legeplads, badetur, fælles sejltur…) - bedsteforældre og børnebørn
er også meget velkomne, men det primære sigte er havnens egne børnefamilier/yngre
medlemmer – fællesskab og sammenhold i den næste generation på havnen
NYE SEJLERE
Introkursus ”Prøv at sejle” – frisejleraftener (mød op og sejl med – gratis og uforpligtende)
”Familiepakken” – lej en bådplads inkl. båd, forsikring, instrukser, tutor, grej og maling m.m. og
prøv sejlerlivet af uden at skulle gøre faste investeringer – 1-2 års kontrakt, der ikke kan forlænges.
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