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Rollebeskrivelse - Ansvar og område 
 
 

1.1 Sted Sundby Sejlforening 

1.2 Titel Ungdomsleder 

1.3 Ansvarsområde Ungdomsafdelingen 

1.4 Navn  

  

Opsummering / Formål 

➢ Bestyrelsesmedlemmet repræsenterer i bestyrelsen ungdomsafdelingen, herunder 
ungdomsafdelingens ledere, trænere og ungdomsmedlemmer (elever) på en måde 
således, at disse på lige vilkår med andre grupper kan bidrage til foreningen og komme 
med input og ønsker og kan føle sig som en del af en fælles forening. 

➢ Bestyrelsesmedlemmet repræsenterer i bestyrelsen SSF’s jollesejlere på en måde 
således, at disse på lige vilkår med andre grupper kan bidrage til foreningen og komme 
med input og ønsker og kan føle sig som en del af en fælles forening. 

➢ Bestyrelsesmedlemmet er leder af Sundby Sejlforenings ungdomsafdeling. 
➢ Bestyrelsesmedlemmet er udvalgsformand for ungdomsudvalget i SSF med råderet 

over et selvstændigt budget som godkendes af bestyrelsen. 
➢ Ungdomsafdelingen holder til i Det Maritime Ungdomshus (DMU) 
➢ Ungdomsafdelingen består af et antal ledere, trænere og andre medlemmer af SSF, der 

yder frivilligt arbejde i forbindelsen med driften af ungdomsafdelingen, og herudover 
et antal elever, der alle er ungdomsmedlem af SSF. 

➢ Formålet med ungdomsafdelingen afspejler SSF’s delformål om ”at fremme sejlsporten 
og at skaffe medlemmerne de bedste betingelser for et godt foreningsliv”. 

➢ Ungdomsafdelingens formål er at tiltrække ungdomsmedlemmer til foreningen og lære 
dem sømandskab, at beherske navigation og at føre en jolle eller ungdomskølbåd på 
sikker og betryggende måde. 

➢ Eleverne skal, efter endt praktisk uddannelse, kunne bestå Søfartsstyrelsens 
duelighedsprøve (praktisk delprøve) i enten sejlbåd eller motorbåd. 

➢ Eleverne skal, efter endt navigationsuddannelse, kunne bestå Søfartsstyrelsens 
duelighedsprøve (teoretisk delprøve). 

➢ Eleverne skal tilbydes mulighed for at lære og deltage i kapsejlads i 
ungdomsafdelingens både. 

➢ Ungdomsafdelingen skal hvert tredje år re-certificeres som ungdomsvenlig sejlklub i 
Dansk Sejlunion og løbende sørge for at leve op til de krav og standarder som Dansk 
Sejlunion udsteder. 

➢ Bestyrelsesmedlemmet skal sikre at Dansk Sejlunions koncept ”Diplomsejlerskole” 
bliver implementeret i ungdomsafdelingen. 

➢ Ungdomsafdelingen skal, evt. i samarbejde med sejlerskolen, tilbyde tovværkskursus til 
ungdomsmedlemmerne som en del af vinteraktiviteterne. 
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➢ Bestyrelsesmedlemmet skal sikre at ungdomsafdelingen udvikler sig og løbende 
tilbyder nye former for undervisning eller mere fleksibel undervisning efterhånden som 
nye behov opstår. 

➢ Bestyrelsesmedlemmet skal arbejde for at øge kapaciten i ungdomsafdelingen, dvs. 
antallet af aktive ungdomsmedlemmer, således at antallet af børn og unge på 
venteliste minimeres. 

➢ Bestyrelsesmedlemmet repræsenterer SSF i eksterne foreninger i forhold der ligger 
indenfor bestyrelsesmedlemmets ansvarsområder. 

Ansvar og pligter 

Ungdomslederens opgaver løses i samarbejde med ungdomsudvalget, ledere, trænere og andre 
frivillige tilknyttet ungdomsafdelingen. 
Bestyrelsesmedlemmet valgt som ungdomsleder har ansvar og pligter indenfor nedenstående 
områder:  
 

Bestyrelse 

➢ Bidrage med konstruktive input til bestyrelsesmøder 
➢ Overholde SSF’s vedtægter og reglementer 
➢ Være loyal over for bestyrelsesbeslutninger 
➢ Repræsentant for bestyrelsen 
➢ Overholde tavshedspligt hvor dette er bydende 
➢ Bistå formand og bestyrelsesmedlemmer hvor der måtte være behov 
➢ Påtegne fakturaer samt udbetalingsbilag for udgifter der vedrører ungdomsafdelingen 
➢ Overholde ungdomsafdelingens omkostningsbudget 
➢ Identificere og om muligt uddanne en kandidat som afløser for bestyrelsesmedlemmet 
➢ Sikre at foreningen indhenter børneattester for ungdomsafdelingens ledere og trænere 

jf. gældende regler 
 

Medlemmer 

➢ Repræsentere SSF’s ungdomsmedlemmer i bestyrelsen 
➢ Repræsentere SSF’s jollesejlere i bestyrelsen 
➢ Repræsentere ungdomsafdelingens ledere, trænere m.fl. i bestyrelsen 
➢ Sikre at nye ungdomssejlere indmeldes i SSF 
➢ Sikre at de børn og unge, der deltager i ungdomsafdelingens aktiviteter, er medlemmer 

af SSF (bortset fra en introduktionsperiode på op til 1 måned) 
➢ Sikre at ungdomsmedlemmerne inddrages i foreningens andre aktiviteter og 

introduceres til andre medlemmer 
➢ Arbejde for at ungdomsmedlemmer, der forlader ungdomsafdelingen, fastholdes som 

medlemmer af SSF. 
 

Persondata 

➢ Ansvar for personligt at overholde den gældende persondataforordning og 
Privatlivspolitikken for Sundby Sejlforening, herunder at sikre at der ikke unødigt 
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gemmes digitale data, der er beskyttet iht. foranstående regler, på egne eller 
foreningens PC’er. 

➢ Pligt til ved fratrædelse fra bestyrelsen at slette alle data, der er beskyttet iht. 
ovenstående regler. 

 

Ungdomsafdeling 

➢ Udvalgsformand for ungdomsudvalget 
➢ I samarbejde med ungdomsudvalget ansvar for den daglige drift af ungdomsafdelingen 

herunder ansvar for planlægning og udførelse af afdelingens aktiviteter 
➢ I samarbejde med ungdomsudvalget ansvar for én gang pr. år at gennemgå og evt. 

opdatere Ordensreglement for Ungdomsafdelingen 
➢ I samarbejde med ungdomsudvalget ansvar for at godkende, hvornår juniorer og 

ungseniorer må og kan låne ungdomsafdelingens grej udenfor den faste træningstid, 
f.eks. ved en førerordning. 

➢ Deltage ad hoc i aktiviteter fælles og på tværs af SSF’s andre medlemsgrupper 
➢ Sikre undervisningens niveau, praktisk såvel som teoretisk, så det lever op til 

Søfartsstyrelsens krav for beståelse af duelighedsbevis for fritidssejlere 
➢ Tilrettelægge prøveafholdelse med ekstern censor evt. i samarbejde med sejlerskolen 
➢ Udfærdige materiale for certificering af ungdomsafdelingen som ungdomsvenlig sejlklub 

hos Dansk Sejlunion samt vedligehold af samme 
➢ Kontaktperson til Dansk Sejlunion vedrørende ungdomsområdet og sikre brug af Dansk 

Sejlunions tilbud og muligheder på ungdomsområdet for ledere, trænere og 
ungdomssejlere 

➢ Kontaktperson til andre klubber som SSF samarbejder med omkring ungdomsarbejde 
➢ Forsøge at etablere samarbejde med (nabo)klubber så flere unge kommer på vandet og 

fortsætter som sejlere. 
➢ Rekruttere og godkende nye ledere og trænere 
➢ Planlægge og sikre uddannelse af ledere og trænere 
➢ Udarbejde og vedligeholde liste med godkendte trænere 
➢ Sikre at ungdomsafdelingens ledere og trænere er uddannet til at bruge foreningens 

materiel (f.eks. RIB’er, J/70’ere m.v.) og at de behandler materiellet ordentligt. 
➢ Afholde møder med ungdomsudvalg, andre udvalg og frivillige 
➢ Afholde møder med trænere for evaluering og udvikling af ungdomsafdelingen 
➢ Udarbejde plan for vedligehold, og investeringer i ungdomsafdelingens både og materiel 
➢ Sikre et højt niveau omkring sikkerhed  
➢ Udarbejde og opretholde en sikkerhedsinstruks for ungdomsafdelingen 
➢ Sikre god kommunikation omkring ungdomsafdelingens aktiviteter gennem sæsonen via 

mail og/eller opslag på foreningens hjemmeside 
➢ Føre logbog over ungdomssejlernes sejladstimer 
➢ Føre logbog over ungdomsafdelingens aktivitetstimer og afrapportering til foreningens 

administration mhp. på tilskud fra Kbh. Kommune 
 

Samarbejde med DMU 

➢ Sikre så optimale forhold for SSF’s ungdom som muligt 
➢ Ansvar for at samarbejdet med DMU foregår i en god tone til fælles bedste 
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➢ Sikre god kommunikation med DMU’s ledelse og med de andre brugere af DMU 
➢ Repræsentere SSF’s ungdomsafdeling i DMU’s brugerråd 
➢ Deltage i kvartalsmøder imellem SSF og Fritidscenter Amager Strand (DMU m.fl.) 

 

Jollesejlere 

➢ Sørge for at SSF’s jollesejlere er repræsenteret i ungdomsudvalget 
➢ Arbejde for at kendskabet til jollesejlads blandt foreningens medlemmer øges, og at 

mulighederne for jollesejlads i SSF forbedres  

Råderum 

Bestyrelsesmedlemmet har alle nødvendige tilladelser krævet for at udføre opgaverne, 
beskrevet under ansvar og pligter, i henhold til Sundby Sejlforenings gældende vedtægter og 
reglementer, med undtagelse af: 
 

➢ Medlemmet kan ikke: 

o Ændre egen rollebeskrivelse 
o Ændre på det aftalte ansvarsområde, indhold eller pligter 

 

 

Underskrift 

 
 
 
  
Navn 

 
 
 
    
Underskrift  Dato 

 

  


