Forslag til Generalforsamlingen 20. oktober 2019
Skibslaget står lige nu i en situation hvor vi mangler medlemmer (især lokale). For at skaffe medlemmer skal der være
noget at komme efter, både i form af historie og fremtidsplaner for: Hvad kan vi tilbyde ved et medlemskab?
Vi har 10 skippere, men har i år kun haft sejlet oppe ved Romregattaen – vi skal have gang i sejladser.
Ottar er under genopbygning – Sebbe er sejlbar, men vi skal på kort sigt have gjort noget for at vi kan fortsætte ud over
de 3 – 5 år jeg har hørt omtalt.
a. Skibslaget laver et aktivitetsprogram der kan gøre nye medlemmer interesseret
- Arbejdsplan for opgaver
- Foredrag (vikinger samt skibslagets historie)
- Plan for kommende sejladser og andre aktiviteter (2019 og 2020)
b. Skibslaget gør sig synlig gennem forskellige medier for at skaffe opmærksomhed og medlemmer.
- Pressen
- Hjemmesiden
- Sport of fritid
- Wikipedia
c. Skibslaget nedsætter en gruppe af specialister der sammen med skibsbygger udarbejder en status på Sebbes tilstand
samt restaureringsplan. Planen forelægges på den ordinære generalforsamling.
d. Skibslaget finder et sted hvor vi kan stille Ottar (indendørs) så vi kan færdiggøre skibet over vinteren.
e. Kommunikation i skibslaget – politik udarbejdes.

Uddybende forklaring
Arbejde
Hvis vi ikke har en plan over de opgaver der skal udføres på naust, skibe mm. kan vi ikke forvente at medlemmerne
kommer og arbejder.
- Der bør være en ansvarlig ved hver arbejdsdag så ingen går forgæves.
- Der bør være en ajourført arbejdsplan så man ved hvad der skal laves.
- Der bør være arbejde i weekender så udenbys også kan være med.
Togter / aktiviteter
Der bør arrangeres flere ture samt andre aktiviteter. Disse bør planlægges i god tid og lægges på hjemmesiden.
Det er bestyrelsen der er valgt til at arrangere ovenstående i samarbejde med medlemmer.
Forslag til 2020:
- Historisk aften
- Søsætning af skibet / skibene
- Romregatta
- Pinsetogt
- Midsommer arrangement
- 1 uges sommertogt
- Skibslagsfest
- Kulturnat i Sønderborg
- Weekendtur til Barsø
- Ophaling af skibet /skibene
- Juleafslutning på nausten
Ottar bliver forhåbentlig sejlklar så vi kan supplere med aktiviteter for hende også.
Medier / promotion / kommunikation
For at skaffe flere medlemmer er det også væsentligt at skibet ikke bare der ligger i Augustenborg havn.
- Vi bør synliggøre os gennem pressen.
- Hjemmesiden er vort ansigt udad til og bør altid være opdateret. Der bør laves indlæg om
hvad der sker samt hvad der er sket (artikler / krøniker).
- Sport og fritid udkommer til samtlige husstande i Augustenborg - her bør vi være med.
- Wikipedia har et indhold der bør revideres.
Kommunikations politik
Vi anvender hjemmesiden, vi anvender telefon, vi anvender e-mail, vi anvender facebook - til hvad og hvornår?
Bestyrelsens og udvalgenes telefon og e-mail er kendte, men hvem er medlemmer og aspiranter? Hvordan kan
medlemmer kontakte hinanden, når vi ikke ved hvem hinanden er?
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