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Baggrund for forslaget 
 

I de senere år har vores forening været under et voldsomt pres fra flere sider. Vores fysiske 
omgivelser ændrer sig, vi har udfordringer i forhold til rekruttering af nye sejlere (med 
sejlerskolen som undtagelsen). Samlet ser har det medført en nedgang i sportsaktiviteter i 
vores forening. Samtidig er der en række nye muligheder, der åbner sig.  Åbningen af havnen 
mod byen giver mulighed for eksponering af vores sport og tiltrække potentielle nye 
medlemmer. Projekteringen af et Sejlsportscenter og afviklingen af ISAF 2018 fra vores 
fartøjsstation er en kæmpe positiv udfordring, som kan udmønte sig i forbedrede faciliteter på 
havnen og ikke mindst dygtiggørelse af os som sejlads-afviklere. Vi har en unik mulighed for 
at eksponere den sport vi holder så meget af! 
Men det er også vores opfattelse, at vi savner en drøftelse i klubben af, hvordan vi som 
idrætsforening kan få det bedste ud af den nuværende situation og understøtte vores 
formålsparagraf, set i lyset af ovenstående. 
 
Forslag 
 

Aarhus Sejlklub skal være en ambitiøs bredtfavnende idrætsforening, hvor sports-elementet 
har en fremtrædende plads, og hvor uddannelse af sejlere finder sted på alle niveauer fra 
’havnemanøvrer’ til OL-sejlads.  Som medlem af idrætsforeningen Aarhus Sejlklub er det 
naturligt, at alle medlemmer tilbydes muligheden for at få pulsen op. 
 
Aarhus Sejlklub skal inden for 5 år udvikles til en idrætsforening i ’superliga-klassen’. 
Bestyrelsen skal i foråret 2016 præsentere en strategi, der som minimum 
 

- sikrer fuld opbakning til det internationale ´Sejlsportscenter’ 
- sikrer udvikling af en stærk og alsidig ungdomsafdeling 
- udvikler sammenhæng og høj kvalitet i det samlede uddannelsestilbud  
- bakker aktivt op om Sejlsportsligaen og elitesejleres deltagelse i internationale 

stævner 
- åbner sejlklubben mod Aarhus Ø 
- arbejder aktivt for et konstruktivt samarbejde med Aarhus Kommune 
- understøtter et aktivt medlemskab af Sailing Aarhus  
- sikrer mulighed for høj puls for alle medlemmer  
- sikrer at der arrangeres sejladser med høj relevans for aktive bådtyper i klubben.  
- øger antallet af frivillige markant 
- kan udvikle den fornødne organisering og finansiering 

 
 
 


