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Fastholdelses- og rekrutteringsstrategi for  
Thurø Sejlklub

1. Erfaringer 
Hvad har klubben gjort indenfor fastholdelse og rekruttering i forhold til målgrupperne? 
Hvad har erfaringerne været?  List i punktform. 

2. Afklaring og målsætning 

A. Målgruppe(r) (kopier målgruppe fra politikken): 

Vi ønsker at prioritere følgende målgrupper: 

• Udvalgsmedlemmer  

• Hjælpere  

• Ressourcepersoner (dommere, baneledere, bådførere (følgebåd, J70, bådsmænd, 
håndværkere, sikkerhedsambassadør, seniorgruppen) 

Vi arbejder med rekruttering og fastholdelse for alle tre målgrupper. 

B. Afklaring 

Hvad gør de klubber, der gør det godt i forhold til fastholdelse og rekruttering i forhold til 
målgrupperne? 

Gode erfaringer Mindre gode erfaringer

• Gøre det konkret, hvad vi har brug for, 
definering af opgaver, tidsforbrug 

• Flere løser opgaven sammen 

• Erfaren til at støtte ”den nye” 

• Udpegning af tovholder 

• Opgaverne skal være klare og 
struktureret 

• Man skal tilmelde sig hvorefter 
deltagerne inddeles i team 

• Tjeklister/drejebøger til stævner, 
kontrol af både

• Opgaver bliver for store, opgaver på 
for få hænder 

• Bevidstgøre at man har ansvar for 
helheden ikke kun opgaven 

• Nogle udebliver fra opgaver 

• Tordenskjolds soldater 

• Skal være bedre til at sikre (spørge) at 
folk har tid til at løse opgaven – nogle 
siger ja til for meget, vi skal gode til 
ikke at give de samme for mange 
opgaver 

• Bedre til at synliggøre hvad opgaven 
går ud  på – bruge billeder/kort
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• Vi har ikke kendskab til, hvad andre klubber gør på dette område. 

Hvilke mål opstilles på kort sigt (1-2 år - angiv måned/år) inden for fastholdelse og 
rekruttering i forhold til den valgte målgruppe?. (se politikken)?. Målene skal være renset for 
handlinger. Handlingerne placeres under afsnittet strategi. 

Fastholdelse og rekruttering – kort sigt

Hvilke mål opstilles på kort sigt (1-2 år - 
angiv måned/år) inden for fastholdelse og 
rekruttering i forhold til den valgte 
målgruppe?. (se politikken)?. Målene skal 
være renset for handlinger.

Strategi  
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal 
føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/
måned for hver handling/aktivitet

Udvalgsmedlemmer 

1. Alle udvalg er fuldtallige jvf 
kommissorierne hvert år (november 
2017) 

2. Alle udvalg er fuldtallige jvf 
kommissorierne hvert år (november 
2018)

• Årligt fællesmøde med bestyrelse og 
underudvalg, hvor udviklingsplanen 
præsenteres (april 2017) 

• Alle kommissorier er godkendt i 
udvalgene (maj 2017) 

• Årligt fællesmøde med bestyrelse og 
underudvalg, hvor udviklingsplanen 
præsenteres (september 2017) 

• Årligt fællesmøde med bestyrelse og 
underudvalg, hvor udviklingsplanen 
præsenteres (september 2018)
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Hjælpere 

3. Hjælperbank med 50 personer, som 
bidrager med min. 5 timer pr. år (dec. 
2017) 

4. Hjælperbank med 75 personer, som 
bidrager med min. 5 timer pr. år (dec. 
2018)

• Etablering af hjælperbank – hvad kan 
du, hvad ønsker du hjælpe med, 
særlige dage o.s.v. (april 2017) 

• Skabelon for hjælperopgaver 
udarbejdet (april 2017) 

• Overblik over hjælperopgaver – 
skabelon fra stævner benyttes (maj 
2017) 

• Indmeldelsesblanket – her skrives hvad 
du ønsker at hjælpe med, 
kompetencer m.v. (maj 2017) 

• Møde i de enkelte afdelinger i forhold 
til rekruttering af hjælpere (maj 2017)  

• Spørge indtil frivillighed i 
medlemsundersøgelse (november 2017)

Fastholdelse og rekruttering – kort sigt

Hvilke mål opstilles på kort sigt (1-2 år - 
angiv måned/år) inden for fastholdelse og 
rekruttering i forhold til den valgte 
målgruppe?. (se politikken)?. Målene skal 
være renset for handlinger.

Strategi  
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal 
føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/
måned for hver handling/aktivitet
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Ressourcepersoner (dommere, baneledere, 
bådførere (følgebåd, J70, bådsmænd, 
håndværkere, sikkerhedsambassadør, 
seniorgruppen) 

1. Seniorgruppe bestående af 20 personer 
(marts 2017) 

2. Rekruttere 1-2 bådsmænd (maj 2017) 

3. Seniorgruppe bestående af 20 personer 
(marts 2018) 

4. Rekruttere 1 baneleder hvert år (maj 
2018) 

5. 1 dommere rekrutteret (maj 2018) 

6. Rekruttere 1 umpire (maj 2018) 

7. 45 aktive klubgodkendte bådførere 
(J70, Solingen, 806) (maj 2018) 

8. Rekruttere 1-2 bådsmænd (maj 2018)

• Skabelon til ressourcepersoner (marts 
2017) 

• Elektronisk overblik over 
ressourcepersoner incl. 
uddannelsesniveau (april 2017)  

• Synliggøre krav til at blive bådfører 
(april 2017)  

• Synliggøre seniorgruppen på www 
(april 2017) 

• Rekruttere yderligere 1-2 personer til 
godkendelse af bådførere (maj 2017)

Fastholdelse og rekruttering – kort sigt

Hvilke mål opstilles på kort sigt (1-2 år - 
angiv måned/år) inden for fastholdelse og 
rekruttering i forhold til den valgte 
målgruppe?. (se politikken)?. Målene skal 
være renset for handlinger.

Strategi  
Hvilke konkrete handlinger/aktiviteter skal 
føre frem til opfyldelse af målet. Angiv år/
måned for hver handling/aktivitet
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3. Organisatorisk 

A. Økonomi 

Hvilke økonomiske ressourcer kræver det at realisere en rekrutterings- og 
fastholdelsesstrategien ? 

Hvordan ønsker klubben at anerkende/belønne (ikke økonomisk), motivere målgruppen? 

• I forbindelse af de enkelte arrangementer, er det op til den enkelte ansvarlige om at 
vurdere, indsatsen skal anerkendes. 

B. Kommunikation  

Hvordan brandes klubbens fastholdelses- og rekrutteringsstrategi? (hvordan gøres den synlig 
og tilgængelig?) 

• Vi gør status på strategien en gang årligt på kommunikationsstrategien – september 
2017-18, hvor status præsenteres i bestyrelsen. 

4. Sociale 
Hvordan skal det sociale liv i klubben være med til at understøtte fastholdelse og 
rekruttering?  

• Opgaverne løses i teams – det er med til at fastholde. 

• Fællesspisning, en række sociale arrangementer. 

År ➲ 

Nøgleposter 

!

2017 2018

Kurser 15.000 15.000

I alt 
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5. Overordnet handlingsplan 
Hvem gør hvad, hvornår i de enkelte år. Herudover opstilles mål for hvert år.  

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/
måned)

Hvem (én 
person til 
hver 
opgave)

Status  
Grøn = færdig  
Gul = Godt i gang 
Rød = Udestående 
(action)

Kommentarer

Seniorgruppe bestående 
af 20 personer

Marts 2017

Skabelon til 
ressourcepersoner

Marts 2017

Etablering af hjælperbank 
– hvad kan du, hvad 
ønsker du hjælpe med, 
særlige dage o.s.v.

April 2017

Årligt fællesmøde med 
bestyrelse og 
underudvalg, hvor 
udviklingsplanen 
præsenteres

April 2017

Skabelon for 
hjælperopgaver 
udarbejdet

April 2017

Elektronisk overblik over 
ressourcepersoner incl. 
uddannelsesniveau

April 2017

Synliggøre krav til at blive 
bådfører

April 2017

Synliggøre seniorgruppen 
på www

April 2017

Overblik over 
hjælperopgaver – 
skabelon fra stævner 
benyttes

Maj 2017
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Indmeldelsesblanket – her 
skrives hvad du ønsker at 
hjælpe med, 
kompetencer m.v.

Maj 2017

Møde i de enkelte 
afdelinger i forhold til 
rekruttering af hjælpere

Maj 2017

Rekruttere yderligere 1-2 
personer til godkendelse 
af bådførere

Maj 2017

Rekruttere 1-2 
bådsmænd

Maj 2017

Årligt fællesmøde med 
bestyrelse og 
underudvalg, hvor 
udviklingsplanen 
præsenteres

September 2017

Opdatering/revision af 
fastholdelses- og 
rekrutteringsstrategien – 
status præsenteres i 
bestyrelsen

September 2017

Spørge indtil frivillighed i 
medlemsundersøgelse

November 2017

Alle udvalg er fuldtallige 
jvf kommissorierne hvert 
år

November 2017

Hjælperbank med 50 
personer, som bidrager 
med min. 5 timer pr. år

December 2017

Seniorgruppe bestående 
af 20 personer

Marts 2018

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/
måned)

Hvem (én 
person til 
hver 
opgave)

Status  
Grøn = færdig  
Gul = Godt i gang 
Rød = Udestående 
(action)

Kommentarer
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Det med fed og grå er delmål

Alle kommissorier er 
godkendt i udvalgene

Maj 2018

Rekruttere 1 baneleder 
hvert år

Maj 2018

1 dommere rekrutteret Maj 2018

Rekruttere 1 umpire Maj 2018

45 aktive klubgodkendte 
bådførere (J70, 
Solingen, 806)

Maj 2018

Rekruttere 1-2 
bådsmænd

Maj 2018

Årligt fællesmøde med 
bestyrelse og 
underudvalg, hvor 
udviklingsplanen 
præsenteres

September 2018

Opdatering/revision af 
fastholdelses- og 
rekrutteringsstrategien – 
status præsenteres i 
bestyrelsen

September 2018

Alle udvalg er fuldtallige 
jvf kommissorierne hvert 
år

November 2018

Hjælperbank med 75 
personer, som bidrager 
med min. 5 timer pr. år

December 2018

Hvad (beskriv opgaven) Hvornår (år/
måned)

Hvem (én 
person til 
hver 
opgave)

Status  
Grøn = færdig  
Gul = Godt i gang 
Rød = Udestående 
(action)

Kommentarer
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