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En vision for
Præstø Sejlklub
”Sejlklubben i sejlernes yndlingshavn”
Forord
”If you can dream it – you can do it” sagde Walt Disney og skabte en
oplevelsesvirksomhed forankret i solide værdier og kreativitet til gavn for
mange familier. I vores tilfælde gælder det sejlklub- bens og havnens fremtid.
Spørgsmålet er, om fremtiden skal sty- re os eller om vi selv vil skabe den? En
vision er en ønsket til- stand, der altid er i syne, men uden for rækkevidde.
Kunne vi nå den, ville der blot være tale om et mål. Omverdenen forandrer
sig, og derfor vil en vision også forandre sig over tid, hvis vi ikke vil sande til.

Vores vision
Præstø Sejlklub vil være sejlklubben med det gode sociale miljø forankret i rummelighed og i respekt for
medlemmernes forskelligheder og sejlerinteresser. Vi vil skabe sammenhold og kammeratskab og
udvikle de bedste medlemstilbud på Sydsjælland indenfor kap- og tursejlads og sejlads i det hele taget.
Vi vil tiltrække børn og unge og skabe en ungdomsafdeling med aktive forældre. Vi vil videreudvikle vores
sejlerskole, så den til enhver tid udbyder tidssvarende kur- ser til vores medlemmer.
Vi værdsætter og respekterer vores skønne og unikke natur og vi vil arbejde for, at denne bevares til
glæde for vores medlemmer og øvrige interessenter.
Vi vil skabe et aktivt samarbejde med andre idrætsklubber i Præstø og arbejde for, at Vordingborg
Kommune anser Præstø Sejlklub for et af kommunens allerstørste aktiver på det rekreative område.

Vores kerneværdier
Præstø Sejlklub har formuleret et værdigrundlag som kompromisløst vil være styrende for sejlklubbens
ledelse af klubbens udvikling og daglige drift.
Værdigrundlaget er fyrtårnet for de beslutninger, Præstø Sejlklub ønsker at gennemføre på kort og langt
sigt. Vores værdier udtrykker de holdninger, vi lægger til grund for indfrielsen af vores vision. De skal
være med til at sikre fælles fodslaw på rejsen mod visionen.
Arbejdet med formulering af vores kerneværdier har taget udgangspunkt i de gode værdier og normer,
der i forvejen eksisterer i sejlklubben og på havnen. Det vi i sejlklubben er stolte af, og som gør os til
noget særligt. Værdier og normer som gør, at vi gerne vil være medlemmer af Præstø Sejlklub, og som
er vigtige for vores medlemmers og andre interessenters positive opfattelse af os.
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Dette er vores kerneværdier:
Vi værdsætter og respekterer havnens omgivende natur
- vi vil arbejde for at udvikle havnen i respekt for vores største aktiv og attraktion, nemlig den
omgivende smukke natur og det unikke havnemiljø

Vi ønsker indflydelse på havnen
- vi lægger stor vægt på at opnå indflydelse på styringen og udviklingen af vores havn

Vi udøver god ledelse af sejlklubben
- vores ledelsesstil i sejlklubben er baseret på vores kerneværdier

Vi har det rart med hinanden
- vi skaber rammen for et berigende og udviklende samvær i respekt for hinanden

Vi lægger vægt på helhed og sammenhængskraft
- vi er bredtfavnende og rummelige med et positivt menneskesyn

Vi lægger vægt på et godt omdømme
- vi vil pleje vort image og sikre et godt omdømme hos vores medlemmer og øvrige interessenter

Vi vil fremme sikkerhed til søs
- godt sømandskab skal være kendetegnende for PSKs medlemmer

Vores medlemmer og deres behov?
Hvem er vores medlemmer?
Vores medlemmer er alle interesseret i at færdes på eller nær ved vandet. Enten hele året eller en stor
del af året. Det betyder, at medlemmerne ønsker klubtilbud som relaterer sig til deres interesser. En del
medlemmer bruger klubbens faciliteter og tager imod de uddannelses- og underholdningstilbud klubben
tilbyder, mens andre blot ønsker at nyde livet sammen med familien i maritime omgivelser. Andre igen
ønsker fred og ro til uformelt og sammen med andre klubmed- lemmer at lave deres egne aktiviteter.
Klubbens initiativer vil tage afsæt i denne forskellighed, og det skal derfor ikke forventes at alle deltager
i alle klubaktiviteter. Hertil er forskelligheden og mangfoldigheden for stor. Men trods dette vil klubben
tilgodese det enkelte medlems ønsker, og det er tilladt at være forskellige. Blot de, der er forskellige,
tillader andre også at være forskellige fra dem selv. Det skal der ikke herske tvivl om. Kreativitet,
muligheder frem for begrænsninger, smidig problemløsning er nogle af de kodeord, der bliver brug for,
når man ser på klubbens udviklingsmuligheder. PSKs struktur vil afspejle medlemmernes muligheder frem
for begrænsninger.
Vores medlemmer bruger, som ovenfor nævnt, i vidt forskelligt omfang klubhusene og sejlerskolen og
deltager i konkurrencesejladser samt klubarrangerede ture og fester.
Vores medlemmer, som jo også er brugere af havnens faciliteter, efterspørger høj service fra havnens
personale, ordentlige bådpladser samt mulighed for at bruge havnens materiel og faciliteter
(mastepakhus o. lign.).
Vi går tæt på fem typiske medlemmer
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Fem typiske medlemmer af Præstø Sejlklub besvarer udvalgets spørgsmål: Hvordan kan det egentlig
være, at min båd af alle havne i DK netop ligger i Præstø Havn?
Her er deres fortællinger:
A fortæller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forældre/tradition – født ind i det
Bliver sat i en optimistjolle som 6-årig (1968)
Sejler i andre klubber under studier
Sammenhold og venner gør, at det igen bliver Præstø på kapsejladsplan
I hele perioden - masser af tursejlads med forældres båd
Naturligt over i egen båd
Er altid vendt hjem til fjordens alsidighed mellem hygge og det mere barske Østersøen
Gifter mig med en hustru, som elsker livet til søs. Naturligt over i mere tursejlads
Over flere år aktiv i klubben på bestyrelsesplan (søger indflydelse på udviklingen)
Elsker bare at være på havnen og føle stemningen ved vandet og få en snak med hvem der nu dukker op den
dag

B fortæller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fordi jeg bor her
Bor her fordi jeg købte båd i Præstø for 34 år siden
Natur/fjord/havnemiljø låste os til Præstø
Charmerende havn – gode havnefaciliteter – rimelig udgift
Havnen yder god service
Oprindelig lå Præstø indenfor rimelig afstand af tidligere bopæl
Havnen har en tilpas størrelse – ikke for stor
Rart miljø – flinke folk
Byen tæt på – gode indkøbsmuligheder

C fortæller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nærmeste havn på bopæl
Smuk natur
Billige priser
Gode forhold – toilet, bad og legeplads
God vinterplads
Godt udgangspunkt for langture
Godt havnepersonale
Flinke og hjælpsomme medsejlere
God kapsejladstradition + kaffe/mad
Gode ankerpladser
Kan næsten altid komme på fjorden uanset vejret
Tæt på arbejdsplads
Børnevenligt vand
Mulighed for sejlads med mange typer både (kano, jolle, kajak, mv)
Tæt på byen (forretninger)
Mulighed for mad på havnen

D fortæller:
•
•
•
•

Lå oprindelig i Ishøj Havn, men Præstø var min absolutte yndlingshavn
Da jeg blev min egen administrerende direktør flyttede jeg til Præstø
Smuk beliggende havn i smuk natur
Præstø giver adgang til sø, hav, skov, marker med dyr, bakker, åbent land og Præstø by idyl
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helmuth har styr på sin havn – hjælpsom, god service, gode faciliteter og altid rene toilet- og badefaciliteter
Venlige og hjælpsomme medsejlere
Tæt på Bøgestrømmen – ingen dødkedelig tur rundt om Amager eller Stevns
Præstø er en hyggelig by med gode indkøbsmuligheder tæt på havnen (ikke som Køge Mari- na med mere end 4
km til byen)
Her er stille og roligt – ikke ballade og larm som ofte ved Øresundskysten
Præstø har et rigt kulturliv og sommermarkeder
Flere restauranter i gåafstand fra havnen
Havnen er hyggelig - ikke for stor
Præstø ligger tæt på KBH, hvor mine venner og kunder opholder sig
Og så har Præstø noget ingen anden by har, nemlig Dagli’Brugsen i Ugledige med sin oste- kælder

E fortæller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gammel smuk by
Venlig havnefoged
Mulighed for at blande sig
Billig havneplads
Dejligt klubhus med undervisningslokale
Vi bestemmer (brugerne)
Mulighed for at dyrke sejlsporten
Muligheder for det sociale
En pæn havn som kan gøres pænere og mulighed for udvikling
En klub med mulighed for at blive landets bedste klub
Havnenetværk – by netværk
Alle kender alle
Tæt på boligen
Beskyttet farvand
Udfordrende farvand
Vand og strøm på broerne
På ”landet” i ”byen”
”Korsbæk Havn”
Plads til alle typer af både og medlemsinteresser

Vores væsentligste interessenter
Præstø Sejlklubs væsentligste interessenter – de organisationer, grupper og personer, som klubben vil
arbejde sammen med – er legio. Men her er tænkt specielt på Vordingborg Kommunes tekniske
administration samt på lokalpolitikere valgt til kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune.
Herudover vil sejlklubben arbejde sammen med bl.a. Præstø Lokalråd, Præstø Bevaringsforening, Præstøs
øvrige idrætsklubber, ungdoms- og idrætsskoler samt kommunens folkeskoler.
En anden væsentlig interessent for Præstø Sejlklub er Præstø Handel & Erhvervsforening og her i særlig
grad de medlemmer af Erhvervsforeningen som driver deres virksomhed på eller i nærheden af havnen.
Set i et længere perspektiv tilstræber sejlklubben også at indgå i et tættere samarbejde med nabo
sejlklubber om medlemsaktiviteter som især retter sig imod ungdomsmedlemmer. Herudover vil
klubben samarbejde med alle instanser, som ”vil klubben og dens medlemmer det vel”. Her sætter kun
fantasien begrænsningen.
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Præstø Sejlklub
•
•
•
•
•
•
•
•

Sejlklubben vil gå med i byens Idrætssamvirke – og tilmeldes Folkeoplysningsudvalget
Større synlighed på klubbens udlejningstilbud – både, trailer mv.
1 medlem i bestyrelsen vælges som repræsentant for festudvalg, og er tovholder på festarrangementer.
Sørger for at der er gang i planlægningen, og at det ikke hænger på 1 eller 2 personer at køre festen hjem.
Sejlerskolen revideres/udvides med mulighed for endagstilbud i sømandskab, spilersejlads, havnemanøvrer etc.
hjemmesidens opbygning og udseende
Ungetilbud om vinteren – fx svømning Bosei's svømmehal
”Netsejlads” - på PC'er i Dambæks Havehus for unge m.fl.
Vinterbadeplatform med sauna, der kan placeres fleksibelt i vinter- og sommerperioder. Kan evt. bygges af
frivillige vinterbadere fra klubben + udefra kommende interesserede.

PSKs medlemskategorier og deres behov for faciliteter
Vores medlemmers maritime interesser fordeler sig indenfor disse grupper:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fastliggere
Kølbådssejlere
Ungdomssejlere
Seniorsejlere
Motorbådssejlere
Trailerbådssejlere
Småbådsejere & Lystfiskere
Vinterbadere

Vores medlemmer, som jo også er brugere af havnens faciliteter, efterspørger høj service fra havnens
personale, ordentlige bådpladser samt mulighed for at bruge havnens materiel og faciliteter
(mastepakhus o. lign.). Her er oplistet (u prioriteret) en del af de ønsker, PSKs medlemmer har til
havnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Havneplads
Bådstillads
Materiel (højtryksspuler, mv)
Internetadgang
God belysning på havnen
Rampe/slæbested
Tømningstanke
Gode P-forhold
Rensebord med vand
Miljøgård
Vinteropbevaring
Maste- + autokran
Omklædningsrum med varme
Vand & el
Toilet & bad
Brændstof
Gode opbevaringsforhold for master og udstyr
Værksted
Tryg havn med læ
God service fra havnepersonalet.
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