From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Mik Jensen (LFST)
24 Jul 2017 12:11:07 +0200
SBK
Mie Friis Larsen;Nanna Frisch Kjølholt;sh@hvalsoeholding.dk
Partnerskabsaftale

Kære Mie og Nanna
I fortsættelse af vores møde den 3. juli finder I nedenfor et forslag til Dragør Sejlklubs
bidrag til en partnerskabsaftale.
I skal dog vide, at vi fra Dragør Sejlklubs side fortsat ikke finder det helt ok, at vi, for
at kunne modtage et tilskud i stil med, hvad andre klubber modtager, skal indgå en
partnerskabsaftale. Ikke at vi som sådan har noget imod en aftale, men fordi vi for at
kunne levere på et tilbud som fx nedenstående er nødsaget til at stille med et antal
instruktører/medlemmer (3-4 stk.) hver dag i en hel uge. Dette fordi vi ikke bare kan
stille udstyr til rådighed, men er nødt til at være til stede for at instruere og tage
ansvar for, hvad der foregår. Det vil altså sige, at vi for at levere en uges aktivitet
som nedenstående skal levere, hvad der groft sagt svare til en persons arbejdsindsats
i en måned. Dette sammenholdt med et tilskud på kr. 50.000,- synes vi ikke giver
mening. Det er dog ikke jeres sag, og vi agter derfor at skrive om dette til politikerne.

Et tilbud til børn og unge i Dragør Kommunes SFO’er (SkoleFritidsOrdning)
Som et resultat af en imellem Dragør Kommune og Dragør Sejlklub indgået
partnerskabsaftale, tilbyder Dragør Sejlklub børn og unge ved Dragør Kommunes
SFO’er at stifte nærmere bekendtskab med sejlads og med hvad dertil hører omkring
livet på havnen, kammeratskab osv.

Således tilbyder Dragør Sejlklub i juli måned SFO’erne en uges (mandag til fredag kl.
09-16) aktiviteter, og nedenstående vil alle være elementer der indgår i en sådan
uges aktiviteter.
I tilknytning til sejlads vil der blive fortalt om, hvordan man bør opfører sig på havnen
og vandet.










Udvise passende respekt for vandet og andre sejlende og brugere af havnen
Sikkerhed i forbindelse med sejlads
Teori omkring sejlads
Knob og stik (tovværkslære)
Elementære regler for sejlads
Sejlads i optimistjolle
Sejlads i 2-personers joller
Sejlads i lidt større 1-personers jolle
Sejlads i kølbåde




Sejlads på Stand Up Paddelboards
Sejlads i gummibåde

Venlig hilsen
Mik Jensen

