Forældrepolitik
Reference til

Formanden for ungdomsudvalget

Ansvarlig

ungdomslederen

Flensborg Yacht Club’s ungdomsafdeling har til huse i Fahrensodde. Alt hvad ungdomsafdelingen har på arealet af materiel (hall, stativer, trailere, jollevogne, joller osv.) tilhører
alene ungdomsafdelingen, og det er således ungdomsafdelingen der har den fulde vedligeholdelsespligt for materiellet og arealet.
Vi har følgende målsætning:
- Vi ønsker at holde udgifterne nede på et fornuftigt niveau, og vi ønsker at sponsortilskud og
medlemskontingenter primært anvendes til at sikre den bedst mulige træning på vandet.
- Derfor er der behov for at alle forældre i ungdomsafdelingen giver en hjælpende hånd.
Som forældre må man således påregne at deltage aktivt i dette arbejde.
- Der gøres en aktiv indsats for at få nye forældre til at føle sig velkomne i fællesskabet.
Dette gælder både fællesskabet ved træningen i klubben og når vi tager til stævner.
- Alle forældre bør deltage i afviklingen af træningsaftnerne, idet en jolle er for stor til at
sejlerne selv kan håndtere den. Deltagelse i stævner kræver også deltagelse af en forældre.
- Forældrene søges endvidere fordelt i de enkelte opgaver, hvor de assisterer med
vedligeholdelse, aktiviteter, m.m.
- Der gives information til forældrene ved møde i starten af sæsonen og ved dennes afslutning
samt i sæsonens forløb. Langt det meste information kommer på mail, så det er vigtigt at
både forældres og sejlerens mailadresse er med på maillisterne.
Der indgår følgende opgaver.
• Sørge for at rekruttere og ikke mindst fastholde nye sejlere.
• Modtage nye sejlere på havnen, og sørge for at de får en god start-oplevelse.
• Sørge for at modtage forældrene på havnen
Til begynderne skal der informeres specielt om :
- Rundvisning på havnen og i alle rum.
- Hvad det vil sige at være forældre til en sejler.
- Praktisk tøj, regntøj, våddragt og tørredragt, og selvfølgelig skiftetøj.
- Sikkerhed, redningsvest / sejlervest i passende størrelse.
- Hvem er hvem i ungdomsudvalget.
- En tur på vandet for at se hvad sker der.
• Der udleveres en folder med informationer om ungdomsafdelingen til de nye forældre.
(Se bilag ”Forældreinformation”)

