Ansøgning om renovering af
Ålsgårde Søspejdere’s Svendborg
Senior jolle
Ansøger og kontaktperson
Ålsgårde Søspejdere
,

Formål
Grunden til, at vi ønsker vores Svendborg Senior jolle renoveret er, at vi købte den fra den gamle Helsingør
Søspejder gruppe. Den har ligget længe i vandet i Helsingør Havn og ikke været i brug. Derfor trænger den
til renovering.
Den skal bruges til øget aktivitet ud fra Helsingør, hvor vi kan hverve flere til vores søspejdergruppe, samt vi
kan bruge den til at lave familiespejd/ture for unge i Helsingør, idet vi også har en følgebåd/lederbåd
(Scampi 30).

Mål
Vi bruger båden nu til aktiviteter ud fra Helsingør, hvor vores juniorer og trop sejler hver uge, hvis vejret
tillader det. Det har de gjort denne sejlsæson (2016). Målet er at få gjort båden mere søsikker og så den kan
holde i mange år og bruges af mange spejdere fremover.
Vi skal sejle med båden mindst 2 gange om ugen i sejlsæsonen, og desuden skal den bruges til
kapsejladser, både lokale samt med andre søspejdergrupper. Vi vil aktivere unge i Helsingør med 1
hverdagsaften i hver måned, hvor der er åben skib og hvor man kan komme forbi og sejle.

Målgruppe
Vi laver aktiviteter for vores juniorer og trop. Der er lige rykket 7 nye juniorer op fra minispejdergruppen. Det
betyder at de nu er 11 i den gruppe til en båd.
Vi vil forsøge at få nogle af de unge i Helsingør og området omkring til at deltage i søaktiviteter, ikke kun for
at hverve, men for at skabe liv på havnen for de unge.
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Kort beskrivelse af aktiviteter
Det er vores plan, at vi bruger båden selv til vores spejdere på hverdagsaftener, og med to grupper, der skal
bruge den, vil det minimum være to hverdage.
Derudover vil vi lave ’åben skib’ en gang hver måned, hvor vi vil stille båden samt vores følgebåd til rådighed
for at tiltrække unge i lokalområdet til havnen, for at de kan prøve sejlaktiviteter. Vi har mange kilometer
kystlinie i Helsingør Kommune og det skal vi udnytte.
Vi laver familiespejd for vores egne med familier, samt for nye, hvor man kan komme på havnen og opleve
søspejdere og hvilke aktiviteter vi har at tilbyde. Det er både sejlads med Svendborg Senior jollen, med
følgebåden, med optimister og Wayfarer. Desuden lave andre landspejderaktiviteter.
Dette vil vi lave forår og efterår, for at kickstarte vores aktiviteter.

Forventede effekt
Vores klare forventning er, at åbent skib arrangementer, vil tiltrække unge til havnen, for at prøve
søaktiviteterne. Det er vores klare mål, at forsøge at hverve nogle af disse unge til vores gruppe. Ved øget
sejlads i og omkring havnen vil vi øge fokus på os som gruppe, og gennem familiespejd får vi sat gang i
aktiviteter.
Vi har en målsætning om, at øge vores juniorgruppe, men især at få styrket vores trop, så vi kan have en
fungerende gruppe. Lige nu er de tre, men gennem øget aktivitet med jollen, håber vi at komme op på 10 i
alt i troppen.

Formidling
Vi har en facebookside: Ålsgårde søspejdere. Denne har fået et boost igennem 2016. Alle aktiviteter
forsøges foreviget gennem billeder og tekst, som lægges på facebook med det samme. Vi har adgang til
andre lokale facebooksider, som ”vores Ålsgårde”, ”Helsingør” samt ”vores Hornbæk”. Her vil vi promovere
vores aktiviteter.
Desuden har vi en hjemmeside, som lige nu er under opdatering, hvor vi vil have årshjul, faner, med den
enkelte gruppers aktivitetsplaner. Desuden opdatere billedematerialet på siden, samt hvilke både vi har mv.
Vores familiespejd, samt større aktiviteter, samt hvornår vi sejler, vil vi ligge i aktivitetsdatabasen påp dds.dk.

Milepæle / Tidsplan
Grundet tidspunktet nu, vil vores renovering foregå hen over vinteren, og vores ovenstående aktiviteter skal
starte primo maj 2017, når sejlsæsonen starter.
Vores første familiespejd vil være 1. lørdag i juni 2017. Desuden vil vi sætte 3. torsdag i hver måned af til
”åbent skib”. Dette vil starte i maj.
Vi vil fortsat sejle med vores juniorer og trop hver onsdag og torsdag i sejlsæsonen.
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Evaluering
Vi vil måle succesen allerede efter første familiespejd, om der kom nogen, om konceptet skal ændres. Vi vil
ligeledes inden sommerferien følge op på, om vores promovering via de sociale medier har givet flere
spejdere til gruppen.
Det er vigtigt at spørge forældre om, hvordan de har set at der er søspejdere.

Budget
Vi søger om at få renoveret båden så meget som muligt. Vi er en lille gruppe som ikke har de store midler
selv.

Tilbuddet fra Sletten Bådværft inkluderer mange ting, og får vi midler fra jer, vil vi selv skulle lægge kr.
10.000. Det er meget for os, især i 2016/17.

Men for at vi kan bruge båden forsvarligt, vil følgende dele af tilbuddet være det vi umiddelbart søger om:

Renovering af træværk i alt ca. 6220 kr.
Renovering af roret i alt ca. 3220 kr.
Renovering af bunden af båden i alt ca. 8505 kr.

Derfor søger vi om

17945 kr.

Tilbud fra bådværft

Se vedhæftet dokument.
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