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Idékatalog Hornbæk både klub 2021 
Følgende medlemmer har påtaget sig at være tovholdere på konkret udmøntning af idékataloget 
Fía Svanekier, Kim Jensen, Claus L. Christiansen, Fanny Killían, Jacob Pociot, Pernille Taatøe, Jacob 
Baltzer Knudsen, Anette Molbech. 
 
DIALOG / PROFILERING 
 

• Bedre dialog og mere aktivitet på tværs/mellem afdelingerne 
 

• Variation. Mulighed for at sejle flere bådtyper evt samle vandaktiviteter på samme  
ugedage så interaktionen bliver mere naturlig 

 
• Åbenhed og transparens om aktiviteter på tværs af afdelinger og på tværs af havnen 

som ny hvad gør man/ hvor går man hen og hvem går man til? Se havnen som et sted for 
en mangfoldighed af aktiviteter på og ved vandet 

 
• Ny branding af bådeklubben med fokus på en mere sportslig profil – gerne som en del af 

havnemiljøet. Vise mangfoldigheden. Aktiviteterne. Nedbryde siloerne – tænke Havnen 
som et mødepunkt 

 
• Ugens profil – skabe portrætter af folk på havnen for at åbne mere op mod ’nye’ og gamle 

der ikke kender hinanden på tværs af ’siloerne’ (afdelinger, foreninger, havnen, erhvervs 
mv) 

 
• Klubtrøjer – t-shirts og ’hoodies’ til m/k med et smart logo re-designet som indeholder 

bådklubbens søhest (særligt ungdomsafdelingens ønske) god branding of andre unge 
potentielle sejlere 
 

• Bruge SOME mere – forslag om en interaktiv tavle på havnen hvor man kan slå op hvad 
sker der i dag i Hornbæk Havn 
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SAMMENHOLD OG SOCIALE TILTAG 
 

• Gastebørs 
 

• Bruge fx Fiskehuset som leverandør i højere grad når der laves arrangementer fx i 
Bådeklubben 
 

• Flere fester 
 

• Flere traditions-sejladser/arrangementer – gerne på tværs af afdelingerne 
 

• Muligheder for at åbne klubben om eftermiddagen og aftenen for ungdomssejlere og 
surf/sup’ere. De mangler et sted de kan være/ få varmen og bare hygge sig sammen. 

 
• Flere foredrag med fokus på vand/hav/surf/meterologi/splejsning /kapsejladsregler/ 

Langturs-& turssejlads og aktiviteter herunder fysisk træning om vinteren  
 

• Faste dage hvor kølbådssejlere hjælper/videregiver/deler ’skills’ til ungdomssejlere o.a. der 
har brug for vide hvordan man vedligeholder bådene 
 

• Inddrage de mindre aktive sejlere fra land i aktiviteter – så vi er en del af samme klub og 
flere mærker ejerskab til aktiviteterne som fx medhjælpere 

 
• Dialog med andre klubber i lokalområdet/ samarbejde/venskabsklubber 

 
 
DRIFT, KLUB OG NYE MEDLEMMER 
 

• Mulighed for at lave en sejlerskole 
 

• Række ud til nye medlemmer fx via Vores Hornbæk/åbent hus/invitere skolen og ’prøv en 
båd’/’Åbent hus’ 
 

• Dialog med Hornbæk Surfklub 
 

• Bedre serviceaftaler for følgebådene – så de er funktionelle 
 

• Bedre klubfaciliteter / bade-omklædningsforhold der er øremærket penge til at 
renovere/udvide disse – sættes i gang! 
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SAGT OG SKREVET  
– et par udvalgte citater fra aftenen:  
 

 
 
’Ungdomssejlerne er fremtiden – hvordan fastholder vi dem?’  

 
’Kølbådsafdelingen er hjertet af Klubben’ 

 
’Der er umådeligt højt til loftet her og alle kan byde ind og sætte aktiviteter i gang. Meld jer!’ 
 

’Ingen af de sejlere, der er gået i land vil forhindre nogen i at udfolde aktiviteter’ 
 
’Vi har brug for at tale sammen på tværs’ 
 
’Vi har brug for en anden indretning af klublokalet som indbyder til at unge også føler sig hjemme’ 
 

’Nedbryd dog de siloer!’ 
 
’Der har altid været udsving – det går op og det går ned – sådan har det været i generationer’ 

 
’Klubben bliver aldrig stærkere end det vi hver især investerer i den’ 

 


