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Indstilling af Faaborg Sejlklub til "Årets forening"
I 2013 fik Faaborg Sejlklub ny bestyrelse og formand, og siden da har sejlklubben været igennem en rivende
udvikling. Vi er gået fra cirka 400 til 450 medlemmer, hvilket nok er det højeste medlemsantal i klubbens historie, og
det er i en tid, hvor andre sejlklubber har faldende medlemstal. Dette skyldes en masse tiltag i klubben.
I ungdomsarbejdet har der været en udvikling, hvor klubbens aktiviteter er alsidige, så der både er tilbud til s ejlere
med lyst til sportslige udfordringer og til sejlere med lyst til mere socialt orienteret sejlads. Eksempelvis har Faaborg
Sejlklub i den forgangne sæson deltaget i Sejlsportsligaen, som er en nystartet liga i Dansk Sejlunion for eliten.
Udover de mere sportslige tilbud har Faaborg Sejlklub også oplevelsesrige aktiviteter for klubbens mindre erfarne
sejlere, herunder sommeraktiviteter. Desuden er der blevet oprettet et krabbehold, hvor de yngste af klubbens
medlemmer leger, mens deres ældre søskende sejler i optimistjoller. Bagefter spiser alle børn og forældre
aftensmad sammen i klubhuset – dette er en stor succes!
Klubben har desuden startet et samarbejde med kommunens skoler, hvor de unge ud over at prøve at sejle, også
skal have undervisning i naturfag med udgangspunkt i sejlsporten. Dette er med til at udbrede sejlsporten for mange,
som ikke er født ind i en sejlerfamilie.
Et andet nyt tiltag er opstarten af en ny afdeling i Faaborg Sejlklub, nemlig SUP afdelingen (stand up paddling), hvor
man står op på et bræt og padler. Dette henvender sig til en anden og ny målgruppe end de, som sædvanligvis er
medlemmer af en sejlklub.
Af andre arrangementer i klubben i den forgangne sæson kan nævnes maledag, hvor klubbens medlemmer malede
klubhuset, fællesspisninger for alle klubbens medlemmer, foredragsaftener, afriggerfest og ikke mindst fejringen af
klubbens 100 års fødselsdag!
Til sidst skal det nævnes, at når vi holder stævner i klubben har det vist sig, at det ikke er noget problem for os at
skaffe mange frivillige. Medlemmerne vil gerne hjælpe og være en del af fællesskabet i klubben. Der er en enorm
god klubånd i Faaborg Sejlklub, hvor man næsten føler sig som en stor familie. Dette mærker man tydeligt, når man
som sejler fra en anden klub deltager i vores stævner.
Der har virkelig været en stor positiv udvikling i Faaborg Sejlklub i de sidste par år til gavn og glæde for såvel gamle
som nye medlemmer af klubben 

