
Vild med Vand – Vild med at hjælpe? 

– VmV Workshops 2019 – Gisseløre - Kalundborg Sejlklub v/ Frank Hasselbalch

90 personer 2018
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Vild med Vand – Gisseløre – Kalundborg 

Frank Hasselbalch, 46 år og bosat i klb.

- Menig medlem af Kalundborg Sejlklub, har 

sejlet siden jeg var 8 år gammel.

- Til daglig er jeg projektleder og chef for en lille 

gruppe ingeniører/maskinmestre i Hvidovre

- Gik ind i VmV fordi jeg ikke selv kunne 

gennemskue hvordan man skulle ”angribe” 

klubben, såfremt man havde lyst til at sejle.. 
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Vild med Vand – Gisseløre – Kalundborg 

Kalundborg Sejlklub

- Sejlklubben er stiftet tilbage i 1902

- En gang var vi ca. 1000 medlemmer

- Før VmV var vi på 570 medlemmer

- Idag er vi 632 medlemmer

Vi holder til på Gisseløretangen sammen med

- Kalundborg Roklub

- Radiostationen - Mellembølgen

- Håbet, fiskerne samt 

- 6 stk Galloway Kvier !
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1. Gisseløre – hvem er vi og hvordan hænger vi sammen? 

2. Hvordan har vi bestemt vores retning? 

• Organisation !!

3. Hvordan mobiliserer vi frivillige og må vi stille krav til ”frivilligheden”?

• Tidsplan og forventningsafsteming 

4. Hvad har Vild med Vand betydet de sidste par år ?

• Sammenholdet klubben / klubberne imellem

5. Hvad har været de vigtigste resultater Vild med Vand på Gisseløre? 

6. Økonomi

7. Evaluering af året dag – og resultat... 

• - i de enklet aktiviteter?

Min ambition for i aften... 
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Januar: Ide- og opstartsmøde

Februar: Rorsmandsmøder starter op (fast pr måned)

Februar: VmV Præsentation på Generalforsamling

Marts: Beredskabsplaner, Politi- og P-tilladelser.

April: Annoncering / Facebook Boost

Maj Standerhejsning – status og ny gennemgang for 

klubbens medlemmer

13’ Juni Vild med Vand – Vild med at hjælpe..

Tidslinie – VmV Gisseløre 2020

../OneDrive - SKF/Vild med Vand - Klb/vmv 2018/Vild med at hjælpe/VmV Klb Sejlklub - Vil du hjælpe til_21022018.docx
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Organisation..... Og hvad betyder det? 

Vild med Vand – Gisseløre – Kalundborg 

Broenl

Michael og Frank

Klubhus og
salg

Gregers Nielse

Plads-mand

Jørgen Vestergård

Åben Båd

Hans Ole 

Wind surfing

Claus 

SUP

Amandal

Leg med 
Vand

Tina Pries

Vesthavn

Allan Nielsen

Konkurrencer

Michael Eliasen

Joller

Tina & Hellen

Sejltur

Claus Bache

Marketing og

tilladser
Frank

Konkurrencer

Michael Eliasen
Klap en Ko 
Kram en pæl på tid
Planken ud

Forplejning

Gregers
Salg af mad og drikke på dagen.
Forplejning af klubbens aktive
indkøb

Plads-mand 

Jørgen Vestergård
- Skilte & banner
- Placering af aktiviteter på 

havnen

Wind Surfing
Anne Louise Ahlsted

Åben Båd
Hans Ole

Joller 

Tur med Optimist, Feva  
Rutefart Rib & Zephyr
Tur I motorrummet

Helen
Skaffe ca 10 blandede både
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• Indkalde til ide- og opstartsmøde i januar

• Find de rette rorsmænd og sætte holdet for 2020

• Planlægge Rorsmandsmøder, og sikre at der udsendes referater.

• Hjælpe og bistå Rorsmændene

• Styre sponsorer, f.eks ansøge Liv i Kalundborg 

• Styre Økonomi, stå for at indleje kølecontainer. 

• Marketing, herunder lokalpresse, facebook etc

• Politi, herunder lejlighedserklæring og beredskabplan.

• Udarbejde en visuel kalender

• Kommunikation med kommunen, P-Area .

Hvad vil det sige at være på broen 2020?
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Hvad vil det sige at være Rorsmand?
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• Planlægge aktiviteterne,  f.eks. Jolle, Roning, Havn, Dykkerklub, Sub, Kølbåde

• Find de personer der vil være med til at hjælpe på dagen 

• Styre grupperne, herunder

• Hvormange kommer morgen, middag og aften? 

• Størrelse på t-shirts? 

• Deltage på alle Rorsmandsmøder

• Lave en checkliste så dine erfaringer gives videre næste år til den næste rorsmand

• Deltage på Evalueringsmøde klokken 17,00 på VmV dagen

Hvad vil det sige at være Rorsmand?
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1. Seneste update fra Michael & Frank 

2. Rund om bordet fra alle rorsmænd

1. Status, og evt udfordringer?

2. Beskrivelser af aktiviteter. 

3. Uddeling af forskellige nye input fra vores 1. og 2. opfølgningsmøde

4. Evt Problemstillinger? 

5. Deadlines..! 

Fast agenda på alle rorsmandsmøder
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Aktiviteter:

- Ekstra skilte til – dealine for at kunne lave skiltene? 

- Ønske om flere skilte til sejlbåde, og P-pladser, over pølsebod, skilt til program

- Indkøb og maling af flere borde/bænkesæt 

- Der er styr på C-Holdet og pladsen bliver klar.

Økonomi:

- 4500 i forplejning samt 6000 i borde. Maling haves

Område/Rorsmand: Pladsen / Jørgen
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Aktiviteter:

- Flere skraldespande, til pant / eller uden pant eller

- Køle trailer – (er på budget) koster 1500 kr hos Punkt1 – er pre-booket incl frysere.

- Et nyt skilt over boden

- Aftale byttepenge. Michael har bestilt byttepenge hos Poul-Erik

- Indkøb af diverse – aftales sammen med FH (Jørgen har bestilt pølser) 

Økonomi:

Besætning: Gregers er igang med at skaffe god besætning

Område/Rorsmand: Boder - Gregers
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Aktiviteter:

- Åben Både – der skal være flere forskellige prislag. 

- Til salg brochure på både i Kalundborg, hvis nogle er til salg.

- Venteliste ?

-

Problemer? Manglende tilsavn for at deltage i Åben Båd

Besætning – se særskildt liste 

Område/Rorsmand: Åben Båd – Hans Ole
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Aktiviteter:

• Bedre skiltning – og vi skal have styr på den nye mole

• Forberede retningslinier for skippere, instruktion samt tidsplaner

• Interaktion med sejlskolen?

Økonomi:

Antal Både i 2020: 7 styk er målet

Antal på besætning: Jakob er med + ?   

Område/Rorsmand: Sejlbåde – Claus Bache
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Hvad vil det sige at være Hjælper?

../OneDrive - SKF/Vild med Vand - Klb/vmv 2019/VmV 2019 Gisseløre_Informationsbrev Frivillige.pdf
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• Tur med sejlbåd (tur af 60 min) 

• Vandbus/sejlads ml. Gisseløre & Vesthavnen Afg. hver 30. min

• Stand Up Paddling (SUP). 

• Rundtur med Galloway Kvierne – biologer fra kommunnen. (ca klokken 10-12)

• Roklub, havkajak og Rolejr, samt instruktion.

• Jolle sejlads I Optimist, Feva & Zoom

• Windsurf med instruktør, udlån at våddragter (husk badetøj inde under våddragt 

• Tur á 45 min, opstart hver hele time fra klokken 10,30 (afstemmes 13/05 med Claus)

• Tur I Speedbåd (Rib fra brand og redning), (tur af 30 min)

• Øvrige aktiviteter fra Roklub og Vesthavn? 

Overordnet program fra klokken 10-16
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C-Holdet.. Mødes hver tirsdag 



© SKF Group

- Vores køer´ stikker sgu af...  

Problemstillinger? 
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- Afstemme hvordan vi kan optage flere nye medlemmer

- Annoncer og Marketing er ikke på sejlklubbens årlige budget –

hvad med fremover?

- Trafik- og Parkerings problemer – hvordan får vi folk over på 

gang/cykler?  

- Gennemgang af reflektioner 2018

- Økonomi ? 

VmV Learnings – gode og dårlige erfaringer

../OneDrive - SKF/Vild med Vand - Klb/vmv 2019/1_VmV Møde 04021019/VmV 2019 - Refleksioner oven på 2018_03022019.pdf
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Sammenholdet 2019 – Spørgsmål?  

110 personer 2019
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Tak for nu...


