Møde i Windsurfing udvalget 26.10.2014
Første møde af en møderække på 5-7 møder over vinteren, hvor vi definerer hvad klubbens
fremtid er. Møderækken vil bestå af følgende temaer:
•
Klubbens vision og struktur
•
Sikkerhed
•
Surfskole
•
Kommunikation
•
Nye medlemmer
•
Kommunikation med omverdenen
Vi snakkede løst og fast om klubbens fremtid. Nogle ideer der blev nævnt var:
-

Skabe muligheder for windsurfing i Køge og udbrede sporten.
Have noget at tilbyde
Fastholde medlemmer
Struktur, lektionsplan og pensum på surfskole
Klubånd
Klubdag/aften
Trygt miljø
Opdatere klubudstyr
Den ansvarlige instruktør har ansvaret/overblikket
Filme undervisning?
Klubaften en gang om måneden i vinterperioden.
Måske lave et årligt tilbagevende arrangement, som klubben kan tjene penge på.
(loppemarked, støttekoncert eller andet.)
Stort potentiale i den nye Marina og stort potentiale for sejlklubben og
Windsurfingafdelingen.

Beslutninger til referat, som hele mødet var enige om.
• Surfskole setup skal være til 5 elever ad gangen, der skal have udstyr. Mere professionel
surfskole.
• 4-5 stykker vil gerne på instruktørkursus
• 2 vil gerne på SUP kursus.
• Rydde op og få overblik over udstyr, og udfra det opdatere det udstyr der er i prioriteret
rækkefølge
• Vi vil arbejde for at få SUP surfing i klubben i fremtiden, men første prioritet er windsurfing. SUP
ville kunne give aktivitet i klubben på dage uden vind, være en hjælp til instruktører på surfskolen
og tiltrække nogle andre typer medlemmer.
• Klubaften skal prioriteres og gøres hyggelig, så nye medlemmer får lyst til at komme.
• Vinterklubaften første tirsdag i måneden (Føtimå), kl. 19 fra november til grundlovsdag
• Mere synlighed på havnen i form af dekoration af surfskuret, plakater/opslag eller andet.
• Vi skal have flere, der har speedbådskørekort, så de kan betjene båden.
• Tirsdag d. 28.10.2014 kigger vi på udstyret i surfskuret, rydder op og smider ud. Efter der er
dannet et overblik, laves der en prioriteret liste over indkøb.
• Eddie laver budget til sejlklubben i prioriteret rækkefølge både for udstyr og uddannelse. Ud fra
den kan vi snakke med sejlklubben, kommunen, søge fonde, mm. for at skaffe midler til klubben.

