Kære medlemmer.
Vi har i Juelsminde sejlklub et ønske om, at skabe mere aktivitet for medlemmerne i sejlklubben.
Dette til glæde for alle medlemmerne i form af diverse arrangementer til vands og til lands. Det er
vores ønske, at afholde flere kapsejlads stævner på højt niveau i sommer månederne og at afholde
flere klubaftener i vintermånederne med foredrag og andre arrangementer samt evt.
virksomhedsbesøg.
Men for at det kan lykkes har vi brug for din hjælp. Det er fuldstændig op til dig hvor meget
frivillig hjælp du ønsker at bidrage med, men en dag årligt, eller bare nogle timer ifbm. et aften
arrangement vil gøre det muligt for os, at skabe en mere aktiv sejlklub til gavn for alle
medlemmerne.
Tanken er, at samle alle interesserede frivillige i en e-mail gruppe og når der er et arrangement
under opsejling sendes der en e-mail ud hvor der søges efter frivillig hjælp
til diverse opgaver. Altså, at vi har en bruttogruppe af frivillige som vi ved har interesse i at hjælpe
en dag eller nogle timer ifbm. afviklingen af et arrangement. De frivillige melder tilbage hvis de
ønsker at hjælpe, og med hvad, hvorefter sejlklubben kan gå videre med den endelige planlægning.
Efter tilbagemeldingen ved vi som sejlklub, hvor mange og hvilke ressourcer vi har til rådighed
inden vi f.eks. siger "ja tak" til afholdes af til DM eller andet.
Det understreges, at der ikke er nogen tvang eller pres selv om man har meldt sig som frivillig til
denne brutto gruppe. Det er udelukkende for at få et overblik over om vi kan løfte f.eks. et stævne
hvor der er krav om f.eks. 8 frivillige i en dag.
Vi håber selvfølgelig på, at så mange som muligt melder sig, da det giver større muligheder for os
som sejlklub, at afholde større og/eller flere arrangementer uden at det er de samme der trækker
læsset hver gang:-)
Af komne arrangementer der allerede er i støbeskeen og hvor jeres frivillige hjælp i større eller
mindre grad er ønsket kan nævnes: Afrigger festen, foredrag i januar, Vild med vand havn
2016(Nordea sponsoreret projekt for hele år 2016 med en månedlig aktivitet for byens borger i
sejlklubbens regi), værtsby for Sejlsportsligaen i sommeren 2016(1-dags stævne i 2 weekender),
BB10 meter/Ylva/Scankap DM(3 dage) og foredrag i efteråret 2016.
Som det ses er der mulighed for at hjælpe både til vands og til lands, flere dage - 1 dag - eller nogle
timer samt sommer og/eller vinter.

Bestyrelsen ser meget gerne mere aktivitet i klubben og håber at I vil modtage denne ide positivt:-)

M.v.h. Bestyrelsen.
Evt. spørgsmål kan rettes til Martin Frimer på: nfm@juelsmindesejlklub.dk
Tilmelding til e-mail gruppen for frivillige hjælpere til sendes til Martin Frimer
på: nfm@juelsmindesejlklub.dk
Med venlig hilsen
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