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 DIALOG-KATALOG / REFERAT 

FRIVILLIGHED OG FÆLLESSKAB 

I NAPPEDAM 
fra 

DIALOGAFTEN  

onsdag d. 15/1 2020 kl. 19.30-22.00 i klubhuset 
 

Oplæg fra visionsgruppen ved: Mads Holmen og Camilla Storm 

Fremmødte: 25 Nappedamsejlere, herunder 4 fra bestyrelsen  

Facilitator og referent: Camilla Storm 

 

FORMÅL 

• At skabe rum for en konstruktiv dialog mellem alle medlemmer i Nappedam om frivillighed 

og fællesskab som havnens bærende element.   

• Udarbejdelse af et ’idé-katalog’ til bestyrelsens – og hele havnens – fortsatte arbejde med 

og udvikling gennem frivillighed og fællesskab.  

 

Emner til debat:  

▪ Hvad fungerer/fremmer og udfordrer/hæmmer fællesskabet i Nappedam?  

▪ Hvilke frivilligaktiviteter kan styrke vores havn? Hvilke har vi brug for i fremtiden?  

▪ Hvordan kan vi organisere og udvikle de frivillige fællesskaber i bådelauget? 

▪ Har vi områder, hvor vores frivillige kræfter ikke slår til? 

▪ Hvordan kan Nappedam også i fremtiden drives på frivillig basis?  

 

 

DAGSORDEN (ekskl. velkomst, pause og afrunding) 

1) Individuel post-it-tænkepause:  

”Skriv tre ting ned, som du mener, kendetegner frivilligheden og fællesskabet i Nappedam 

NU” 

2) Fælles brainstorm på tavlen:  
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Hvad tænker vi om ”Frivillighed og fællesskab i Nappedam”? 

3) Gruppediskussion: 

Hvad går godt/fremmer? Hvad udfordrer/hæmmer? 

4) Fælles opsamling fra gruppediskussionerne på tavlen 

5) Individuel post-it-tænkepause: 

Hvilke muligheder og idéer ser du for frivillighed/fællesskab i fremtiden? Fx: Hvilke 

frivilligaktiviteter kan styrke vores havn? Hvilke har vi brug for i fremtiden? Hvordan kan vi 

organisere og udvikle vores frivillige fællesskaber? Hvordan kan NB også i fremtiden drives 

på frivillig basis? 

6) Fælles opsamling på tavlen: 

Muligheder/idéer for fremtiden? 

 

 

REFERAT 

Ad 1 + 2)  

Individuel brainstorm om kendetegn ved fællesskab og frivillighed i Nappedam anno 2020. 

Herefter fælles opsamling som mind map på tavlen – se billede: 
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Ad 3 + 4)  

Gruppediskussion ved bordene i to runder med efterfølgende opsamling i plenum.  

 

Frivillighed og fællesskab i Nappedam 

Hvad går godt i dag omkring 

frivilligheden og fællesskabet i Nappedam?  

 

- HD’erne/HAD’erne (samlingsgrupper for hhv. 60+ mænd 

og kvinder i Nappedam) 

- Arrangementer, foredrag og aktiviteter 

- Tingene sker jo allivel – alt fungerer  

- Klubhuset som samlingssted 

- Rar stemning 

- Hjælpsomhed – hvis man spørger 

- God og imødekommende bestyrelse 

- Havnens folk er flinke og hjælpsomme (meget vigtigt!) 

- Isætning og optagning af bådene 

- Traditioner – standerhejsning/standerstrygning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad kan fremme frivilligheden og fællesskabet  

i Nappedam i fremtiden? 

 

- Lade os inspirere af fællesskabet i kajakafdelingen 

- Skabe fællesskaber og samvær på tværs af afdelingerne 

- Afdelingerne skal invitere hinanden med aktivitetstilbud 

- Bestyrelsesmedlemmer fra alle afdelinger 

- Fælles årskalender over alle aktiviteter og 

arrangører/deltagere 

- Gang-til-gang-udvalg frem for faste udvalg 

- Tilbyde sig selv som frivillig efter evne og/eller lyst 

- Prikke andre og spørge om de vil være med 

- Frivilligbank/database, hvor medlemmerne melder sig ind 

med deres specifikke evner, muligheder og interesser 

- Fællesaktiviteter – arrangementer og arbejdsdage 

- Arbejdsfællesskaberne skal drives af hygge og interesse 

- Fællesture, fx pinsetur eller dagstur på vandet 

- Sommerfest 

- Temaarrangementer – erfaringsudveksling  

- Fællesskabsskabende aktiviteter 

- Være særligt OBS på og hjælpe nye medlemmer ind i 

fællesskabet og sejlerlivet – måske kan de få en ’tutor’ 

 

 

http://nappedam.dk/j3/
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 (fortsat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Åben Havn, Havnens Dag, Vild Med Vand 

- Nye  aktivitetstyper/afdelinger – alle aktiviteter på/i 

vandet 

- Sejlerskole (et ’must’!) 

- Intro-ture – tilbud om prøvesejlture til udefrakommende 

- Konkurrencer 

- Nye traditioner – vedholdenhed 

- Hver dag i NB skal være en fest 

- Fristed 

- ’BOB-flag’ på både med Børn Om Bord (kan købes hos 

Dansk Sejlunion – klubben kan købe med rabat til 

videresalg til medlemmerne 

http://www.sejlsport.dk/tursejlads/planlaeg-din-

sejlads/bob-flag ) 

- Nyt navn? Ændre ’Bådelaug’ 

 

 

 

 

 

IDÉER LIDT UDENFOR AFTENENS TEMA: 

- Værksted med godt grej og maskiner for havnens 

medlemmer 

- Oprydning i materielgården 

- Nappedam-logo-klistermærker til båden, bilen, traileren, 

kajakken, materiel…) 

 

 

http://www.sejlsport.dk/tursejlads/planlaeg-din-sejlads/bob-flag
http://www.sejlsport.dk/tursejlads/planlaeg-din-sejlads/bob-flag
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Frivillighed og fællesskab i Nappedam 

 

 

Hvad udfordrer i dag frivilligheden  

og fællesskabet i Nappedam? 

 

 

- Nye kender ingen, at blive inddraget 

- Legeplads med mangler 

- Kommunikationsveje og (manglende) -strategi 

- For store skel mellem afdelingerne 

- Manglende arbejdsdage 

- Manglende info om opgaver 

- Svært at komme ind i det frivillige arbejde 

- Grupperinger, kliker 

- Aldersfordelingen 

- Medlemmernes private travlhed med andet 

- Ingen kapsejlads 

- Ingen sejlerskole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad kan hæmme frivilligheden og fællesskabet i Nappedam i 

fremtiden? 

 

 

- Mangel på nysejlere/nye medlemmer 

- Aldersfordelingen 

- Tvang 

- Klikedannelser 

- Mangel på arrangementer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nappedam.dk/j3/
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Ad 5 + 6) 

 

Hvilke muligheder og idéer ser du for frivillighed/fællesskab i fremtiden? Fx: Hvilke 

frivilligaktiviteter kan styrke vores havn? Hvilke har vi brug for i fremtiden? Hvordan kan vi 

organisere og udvikle vores frivillige fællesskaber? Hvordan kan NB også i fremtiden drives på 

frivillig basis? FLERE GODE IDÉER: 

 

- Maritimt loppemarked/stumpemarked 

- Tour-de-båd/Åben Båd for medlemmer 

- Temacaféer, fx knob, glasfiber, trim m.m. 

- Kom-og-prøv-dag – åbent for alle 

Fx kapsejlads, kajak, jolle, motor/sejl 

- Idébank + Frivilligbank 

- Fisketure, fællesspisning, fredagsbar 

- SUP-dag 

- Arbejds-hygge-lege-dage 

- Aktivitetsudvalg/organisator, der indsamler og  uddelegerer opgaver 

- Sommerfest for alle 

- Mere PR for havnen 

- Kommunikation HVOR? På hjemmesiden m.m. 

 

 

Vi opfordrer ALLE medlemmer til at henvende sig til 

bestyrelsen, hvis I har gode idéer til nye tiltag og 

forbedringer, hvis I har lyst til at være frivillige – enten 

med noget konkret eller i det hele taget, hvis I har 

ønsker, ris/ros eller noget som helt andet, der kan 

være med til at skabe fællesskab og styrke 

frivilligheden og dermed videreføre og udvikle vores 

dejlige havn. 

 

TAK til alle der mødte op og deltog i den gode 

dialog. 

TAK til alle der læser referatet.  

TAK til alle frivillige, imødekommende, idérige, 

åbne, hjælpsomme Nappedammere.  


