
Ansvarsområde:

# Fælleskoordinering & tovholder
# Møde aktiviteter og Mødeindkaldelser
# Understøttende opgaver i alle udvalg.
# Indkøb til udvalg i samråd med udvalgstovholder.

# Tovholdermøder
# Ungdomsudvalgsmøder
# Trænermøder
# Forældremøder
# Bestyrelsesmøder
# Standerhejsning
# Eksternt samarbejde

# TSK klubstævne 
# Tørnvagtplaner, Brovagter.    (Tanja, Karin, Thomas)
# Skriftligheder angående aktiviteter og ungdomsudvalgetsarbejde, referater.

Årshjul:

Organisering:
Tovholder: Thomas Nielsen Suppleant: Jacob Jensen Behjælper: Johan Hoff, Tanja, Karin

1. Ungdomsleder og Administration



Ansvarsområde:

# TSK Stævne(r)
# Udarbejdelse af pokallister
# Mulige indkøb som ikke gøres af andre 
   til stævner og div. arrangementer. feks. premier.
# Organisering af stævne indbydelse, tilmeldinger, bemanding, grej, følgebåde etc.

Årshjul:

Organisering:

Tovholder: Mette Christoffersen Suppleant: Tanja Herum Pedersen Behjælper: Karin 
UngdomsJunior:

2. TSK Stævne(r)



Ansvarsområde:

# Vedligeholdelse af grej og joller. 
# Indkøb af nyt grej og joller sammenstemt med prioritetsplan af tovholdere/ungdomsudvalg.
# Indkøb af vedligeholdelse grej i mindre omfang.
# Rydelige, nydelige anviste pladser til grej og joller, samt efterse og holde løbende orden.
# Omklædningsrum, værksted og opti-hus oprydning af grej.
# Indkøbs og ønskeliste af nyetablering af grej laves til godkendelse af tovholdere/ungdomsudvalg.
#  Mindre reparationer og udskiftninger med indkøbt udskiftningsgrej.

# Nydelige og rydelige omklædningsrum efter ungdommen.

# Ungdomsudvalgsmøder
# Tovholdermøder
# Årsmødet

Årshjul:

Organisering:

Tovholder: Jakob Jensen Suppleant: Johnny Olsen Behjælper:
Ungdomsjunior: Johann Buch Nielsen

3. Ungdomsgrej



Ansvarsområde:

# Vedligeholdelse og servicering af følgebåde.
# Booking og udlån af følgebåde.
# Brugen af følgebåde og håndteringen af følgebåde.
# Alle optagninger og isætninger af følgebåde, der ikke omfatter planen for følgebådsisætninger Medmindre andet  
   aftalt med tovholder.
# Guidelines omkring følgebåde.
# Forårsklargøring og isætning samt vinterklargøring og optagning.
# Liste over forventede udgifter og indkøb til nødvendig vedligeholdelse evt. ønskeliste.

# Tovholdermøder i det omfang det vurderes af den tovholder ansvarlige.
# Årsmødet
# Ungdomsudvalgsmøder.

Årshjul:

Organisering:

Tovholder: Lars Christoffersen Suppleant: Mette Christoffersen Behjælper:
Ungdomsjunior:

4.Ungdomsfølgebådsudvalg



Ansvarsområde:
# Kørsel af joller, både, trailere fra vinter til sommerplads og retur.
# Oprydning og vedligeholdelse af pladsen, som husudvalget ikke tager sig af.
# Sikkerhed og førstehjælps grej og instrukser på pladsen.
# Vedligeholdelse af og placering af klubtrailere og surringsgrej til.
# Udlån af klubtrailere.
# Eventuelle service af trailere i samråd med tovholdere.

# Grill og grilludstyr samt betjening af samme ved fælleslejligheder.
# Indkøb af kul og udstyr til grill arrangementer i samråd med tovholdere.
# Indkøb af Benzin og Diesel til pladsen og klubbens følgebåde.

# Vedligeholdelse af bøjer og grej hertil (medmindre andre udvalg i klubben gør dette)
# Vedligeholdelse og oprydning af grej til kapsejladsbanen i samråd med tovholdere.
#  Liste over forventede indkøb og ønsker.
# Nøglebox eller håndtering af nøgle til brovagter/første og sidste mand på pladsen.
# Nydelig og ryddelig plads.
# Ungdomsudvalgmøder og tovholder til tovholdermøder.
Årshjul:
Organisering:
Opgaver;
Tovholder: Johnny Olsen Suppleant: Martin Strandberg Behjælper:

Ungdomsjunior:  (Dukseordning)

5. Ungdomspladsudvalg



Ansvarsområde:

# Alle bilag registreres og der samarbejdes med klubbens kasserer. (Karin)
# Ungdomsudvalgetsmedlemslister opbevares og opdateres i samråd med trænere.
# Udvalgsreferater, dokumenter, lister og andet opbevares/arkiveres så det er tilgængeligt på efterspørgsel.

# Fundraising og sponsorere i samarbejde med klubben.

# Budget og økonomistyring.
# Statusopdateringer
# Kontrol og overholdelse af budget.
# Jolleforsikring/dokumentation og Børneattester.
# Opkrævning af jolleleje
# Andre opkrævninger feks. ved arrangementer / stævner.
# Ungdomsudvalgsmøder og tovholdermøder for tovholder.

Årshjul:
Organisering:
Opgaver:

Tovholder: Thomas Nielsen  Suppleant: Jakob Jensen Behjælper: Fundraising Mads Flyger, Karin 

6. Ungdomskassererudvalg



Ansvarsområde:
# Sommertræningen i hverdagen
# Sommersejl
# Klubmesterskab
# Forældresejlads
# Vintertræningen 
# Stævnesupport
# Pædagogiskearbejde med sejlads og socialisering.
# Holdsammensætninger.
# Diplomsejlerskole
# Holdlister på hold: Krabbehold, Nybegyndere, Eventholdet, Kapsejladsholdet, Juniorer.
# Sikkerhedsinstrukser og vejledninger blandt forældre og børn.
# Trænermøder, forældremøder, Ungdomsudvalgsmøder og tovholdere til de tovholderemøder der er nødvendige at 
   deltage i.

Tovholder for udvalget:  Ditte Juul Kristensen Suppleant: Jesper Henriksen 
Behjælper: Christoffer,Ditte, Mads, Jacob, Thomas 
Tovholder krabbeklub: Michael Røhling Suppleant:
Tovholder Opti + (Nybegyndere): Martin  Suppleant: Johann Hoff
Tovholder Opti++ (let øvede):  Jesper Henriksen Suppleant Pia Helle

Tovholder Opti+++ (Øvede):    (Anne Ecklon Holst/ Suppleant Emil/Mads/Ditte)
Tovholder Zoom:  Emil Sell Suppleant: Anne Ecklon Holst
Tovholder Feva:   Anne Ecklon Holst Suppleant: (Malte Ekstrand?)

Tovholder Ungdomjuniorer: Suppleant:

7.Ungdomstrænerudvalget



Ansvarsområde:
# Sociale aktiviteter og arrangementer
# Sommersejl
# Overnatningsweekend

# Julebingo
# Vinteraktiviteter
# Forældresejlads
# Fællesspisninger;  tilrigning, klubmesterskab, årsmøde.
# Ide udvikling til forbedringer, vedligehold og videre udvikling af det sociale.
# Indkøb iflg aftale med tovholdere per gang/arrangement.
# Indkøbsliste og overslag udarbejdes til godkendelse.
# Ungdomsudvalgsmøder og de nødvendige tovholder udvalgsmøder.
# Mad ordningsopgørelse og info/vejledninger og system.
# Hjemmeside opdateringer
# Facebook information og billeder
# Billeder af aktiviteter.
# Indlæg til klubbladsartikler i samråd.
Årshjul:
Organisering:

Tovholder: Johann Hoff  Suppleant: Ditte Juul Kristensen Bejælper: Karin
Tovholder Sommersejl: Martin Hansen Ungdomsjunior: Karla og Anna

8. Ungdommens sociale udvalg



Ansvarsområde/Opgaver:

# Modtage nye børn og forældre, servicerer og introducere.

# Støtte og hjælpe udvalg og ungdomsafdelingen med at løse specifikke opgaver.
# Til rigning, Afrigning, Klubmesterskaber, TSK stævne, etc.

# Introduktions mapper - Velkomst mapper til ungdomsafdelingen.

#  Understøtte brovagter og tørnvagt remindere.

# Være behjælpelige.

Tovholder: Behjælpere: Karin, Thomas, Ditte

Ungdomsforældrebasen
Alle forældre med sejlende 

børn


