Af Anette Molbech, formand for HBK's kølbådsudvalg alias 'kølbådskaptajn' :
Dialog om vores fællesskab og aktiviteter i Hornbæk Bådeklub
På Generalforsamlingen i Bådeklubben den 28. November foreslog jeg et navneskift for klubben.
Min argumentation var, at vi ved at skifte navn kunne synliggøre, at HBK har visioner for en fremtid, der
inviterer medlemmer ind til en bred vifte af aktiviteter påvandet.
Argumentet var ligeledes hæftet op omkring DS strategi, der tilskynder flere aktiviteter og formater på
vandet og at sejlklubberne er drivkraften bag disse. Dertil kommer visionen om en 15% tilgang af
medlemmer til de danske sejlklubber.
Dette er slet ikke umuligt for Hornbæk Bådeklub. Det kræver blot at vi har visionerne og arbejder for at
realisere dem.
Hvis vi skal det, så skal vi også signalere, at vi har viljen og åbenheden til både at rumme og at synliggøre
vandaktiviteter af flere slags. En mulighed for at sætte ord bag handling kunne være at starte med at ændre
navnet til fx Hornbæk Sejl- og Surf Klub.
Der kan naturligvis være andre gode navneforslag som signalerer dette. Forslaget om at ændre navnet var
en åbning for dialog om, hvad klubben vil fremadrettet. Og som bekendt bliver virkeligheden ofte påvirket
af måden, hvorpå vi taler om den.
Forslaget om navneændring blev som ventet ikke vedtaget. Som medlem af bestyrelsen og som nyudnævnt
kølbådskaptajn vil jeg arbejde for, at vi i Bådeklubben indleder en dialog om, hvordan vi kan skabe nye
fællesskaber om de aktiviteter, som findes i klubben allerede og dem der findes på vandet rundt om os. Jeg
vil arbejde for at vi i Hornbæk aktivt fremmer fællesskaber på og i vandet.
Kølbådsafdelingen var engang en aktiv del af klubben. I de seneste år har vi oplevet et fald i tilslutningen til
de traditionelle aktiviteter fx onsdagssejladser og tilhørende fællesspisning. En kerne aktivitet, der tidligere
udgjorde omdrejningspunktet for afdelingen.
Jeg tror tiden er en anden og måske er det nogle nye aktiviteter, vi skal finde sammen om også i
kålbådsafdelingen. Måske skal vi i højere grad finde fællesskaber på tværs af afdelingerne. Måske er
opdelingen af afdelinger simpelthen ved at være ude af trit med tiden – måske skal der ske noget helt nyt.
Alt det vil jeg invitere til en fælles samtale om i Sejlklubben i løbet af jan-feb-marts måned sådan at vi har
mulighed for at komme med input og nye ideer til hvordan, vi sammen kan få en klub, der rummer dem vi
er.
Jeg glæder mig meget til denne dialog og jeg håber, at mange aktive medlemmer vil møde op og tage del i
debatten.
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