Strategiplan 2014 - 2018
Mission
Mariager Sejlklubs formål er at fremme sejl- og motorbådssporten på Mariager Fjord samt til
stadighed at kunne tilbyde gode havneforhold for medlemmer og gæster.

Vision
Det er Mariager Sejlklubs vision at fremstå som en attraktiv, fremtidssikret, spændende og ikke
mindst social klub, som alle medlemmerne gerne vil være en del af.

Indsatsområder og mål 2014 - 2018
Indsatsområde nr. 1: Udvikling og vækst
Mariager Sejlklub skal i harmoni med sin kulturelle og historiske baggrund og medlemmernes
interesser fastholde sin status som en dynamisk og moderne sejlklub og havn, hvor medlemmer,
besøgende og gæstesejlere nyder at komme. Det kræver, at sejlklubben til stadighed råder over
attraktive og opdaterede faciliteter og er åben over for nye udviklings- og vækstmuligheder, hvilket
igen skaber grobund for en sund økonomi. Indsatserne kan ske selvstændigt eller i et professionelt
samarbejde med andre aktører, interesseorganisationer, kommunen etc..
Konkrete udviklingsmål for perioden:
a) Fastholde samarbejdet med fjordens øvrige sejlklubber om maritime aktiviteter, bl.a. i
Havnesamarbejdsudvalget
b) Fortsat samarbejde med Mariagerfjord kommune om f.eks. Lysregatta, Turistindustri samt
videreudvikling af Mariager Havn
c) Indgå i samarbejder med lokale aktører og initiativgrupper, Turist- og
Handelsstandsforening, øvrige fritidsorganisationer m.v.
d) Sikre medlemshvervning og rekruttering bl.a. ved gennemførelse af udadvendte aktiviteter
som Åben Havn rettet mod ikke-sejlere samt fokus på ungdomsarbejdet
e) Modernisering af sejlklubbens hjemmeside og anvendelse af de nyeste IT baserede systemer

Indsatsområde nr. 2: En sejlklub for alle
Mariager Sejlklub skal internt og eksternt profilere sig som en visionær sejlklub og
samarbejdspartner med fokus på medlemmerne i et tæt samspil med klubbens samarbejdspartnere.
Klubben skal være rummelig og åben for alle med interesse for sejlsport - uanset alder, køn og
pengepung. Omgangstonen i klubben skal være åben og præget af gensidig respekt for det enkelte
individ. Fællesskabet skal styrkes via uddelegering af ansvar og beføjelser samt involverende
adfærd. Klubbens størrelse og udvikling skal til enhver tid være afstemt i forhold til medlemmernes
interesser og havnens fysiske begrænsninger.

Konkrete mål for perioden:
a) Sikre at arbejdet i ungdomsafdelingen kan fortsætte og udvikles
b) Sikre medlemskab af klubben og adgang til klubbens faciliteter på rimelige økonomiske
vilkår
c) Intern og ekstern profilering af sejlklubben som en visionær sejlklub og samarbejdspartner
d) Gennemførelse af nye og fornyelse af bestående sociale aktiviteter såvel sommer som vinter
e) Medlemmernes involvering i diverse udvalgsarbejder og aktiviteter
f) Minimum ét årligt Sejlermøde for klubbens medlemmer

Indsatsområde nr. 3: Vedligeholdelse og udvikling af havnens infrastruktur
Mariager Sejlklubs vision om at fremstå som en attraktiv og fremtidssikret klub og havn kræver
bl.a. moderne faciliteter og ikke mindst en vel vedligeholdt havn. Klubben har en mangeårig og
velfungerende tradition for medlemmernes involvering i vedligeholdelsesarbejderne, hvilket
ligeledes styrker klubfællesskabet og de sociale kontakter.

Bestyrelsen har i august 2014 taget initiativ til udarbejdelse af en langsigtet masterplan for
sejlklubbens udearealer, som skal danne grundlag for fremtidige anlægsarbejder og kan få
indvirkning på sejlklubbens vedligeholdelsesplaner. Der er derfor pt. ikke udarbejdet konkrete mål
for perioden. Disse vil blive påført strategiplanen, når masterplanen er udarbejdet og drøftet med
sejlklubbens medlemmer.

Indsatsområde nr. 4: Økonomi
En sund økonomi er en naturlig forudsætning for drift og vedligehold samt udvikling af en
velfungerende og attraktiv havn og sejlklub. Økonomien til dette skabes fortrinsvis gennem
medlemmernes årlige kontingenter og pladsleje, depositum m.v.. Hertil kommer bidrag fra
gæstesejlere i form af havneafgift samt el-, vand- og miljøafgifter. Kontingenter, takster m.v.
fastsættes for hvert år på generalforsamlingen i forhold til den almindelige udgiftsudvikling,
klubbens behov for kapital samt medlemmernes formåen.

Konkrete mål for perioden:
a)
b)
c)
d)
e)

Årlig takstudvikling, der som minimus følger pris- og lønudviklingen på markedet
Klubben budgetterer for hvert år med et positivt driftsresultat
Fortsat fastholdelse og udvikling af sponsoraftaler
Løbende ansøgning om fonds- og EU-midler
Indtægtsgivende aktiviteter inden for sejlklubbens naturlige virkeområde

Strategiplanen er et dynamisk papir, der som minimum tages op til revision hvert andet år.
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