
Bestyrelsen planlagde i 2018 at lave en vision for Præstø sejlklub og lavede derfor en strategi for, 
hvordan man kunne udarbejde visioner og gennemføre det inden for en tidsramme på 5 år. 
Bestyrelsen tog kontakt til Dansk sejlunion og drøftede det med dem, og de satte os i forbindelse 
med deres Klubudviklingskonsulent Henrik Tang Kristensen.  
 
Der var enighed i bestyrelsen om, at arbejdet med at udarbejde visioner for Præstø Sejlklub skulle 
forankres i bestyrelsen og involvere udvalgene, og også skulle ske i samarbejde med Dansk 
sejlunion. 
Vi havde nogle drøftelser med Henrik Tang Kristensen om, hvordan arbejdet med visionen skulle 
startes, og vi besluttede at indkalde samtlige udvalg til et visionsmøde, hvor  Henrik Tank 
Christensen var styrmanden. 
 
Bestyrelsen og udvalgene blev delt op i 3 grupper hvor hver person fik post-it sedler, hvor den 
enkelte kunne skrive sine ideer ned, herefter samlede grupperne sedlerne i emner som matchede 
hinanden.  
Henrik Tang Kristensen tog resultaterne med og bearbejdede vores input. Hvorefter han vente 
tilbage med resultaterne inddelt i 13 tiltag, som umiddelbart er emner vi kan tage fat i og 
arbejde videre med.  
 
Bestyrelsen vurderede derefter de 13 tiltag, og besluttede at hver enkelt bestyrelsesmedlem og 
suppleanter skulle prioritere de 13 tiltag efter hvad den enkelte syntes var vigtigst, og give alle 
tiltagene en karakter for 1-13, bestyrelsen og suppleanterne gav i alt 3248 point . 
 
Resultatet var derefter en prioriteret liste til at tage udgangspunkt i.  
 
I forlængelse af bestyrelsens budgetmøde med udvalget forsatte vi arbejdet med visionen med 
baggrund i den prioriteret liste.  
Konklusionen af møde blev følgende: 
 
Ungdomsafdelingen ville starte op med vindsurfing - et tiltag som Cris vil stå for. 
Kapsejladsudvalget og Skolebåden vil samarbejde omkring ting, som kan gavne sejlerskoleelever; 
det kunne være som deltagere i kapsejlads med skolebåden under ledelse af en sejlskoleinstruktør 
eller som gast på en anden båd, som sejler kapsejlads. 
Trykjollen vil undersøge muligheden for lave mand overbord øvelser eventuelt fra egne både. 
Turudvalget vil arbejde med aktiviteter som kan favne bredere blandt medlemmerne. 
 
Vi aftalte endvidere at kommunikation mellem de enkelte udvalg skal styrkes til gavn for os alle. 
 
På Generalforsamlingen d. 28. marts vil de enkelte udvalg og bestyrelsen være repræsenteret, og vi 
opfodrer dig til at deltage aktivt med at gennemføre visionen ved at tage kontakt med et af 
udvalgene eller bestyrelsen. 
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