Det er vældig hyggeligt ….

Det er vældig hyggeligt at være TS ´er, men lige nu er hyggen ved at sejle os på grund. Det nytter ikke, at vi
sidder og splejser i et stykke tjæret hamp, når vi burde møde erhvervslivet i nypudsede sko og slips.
Vi burde komme med konstruktive ideer til erhvervslivet om, hvordan de kunne få noget ud af bruge os, og
så kunne de komme med konstruktive ideer til os. Således kunne vi støtte vores sag.
Så visionerne med TS er at gøre vores forening MEGET MERE SYNLIG, med klare holdninger, der er lette at
forstå for den almene, sejlende og ikke sejlede dansker. Vi skal være samarbejdsvillige på af tværs af
uenighed og fag for at finde den kurs, der klarer os fri af pynten.
Erhvervslivet, turisterhvervet, maritime skoler, Det Blå Danmark og træskibsværfterne har meget stor brug
for os. Vi har bare ikke fortalt dem det endnu… og måske ved de ikke vi findes.
Der er mange unge, der har startet deres karriere i en lille smakkejolle eller galease, så TS skal være endnu
bedre til at give de unge støtte, - det er jo dem, der skal videreføre det os gamle har arbejdet på i fyrre år.
(hvor mange er der ikke på Marstal Navigationsskole hvert år, som kommer fra sejlskibene?). Det er da
unge mennesker vi kan være stolte af, og som vi skal give en årsag til at blive i sejlskibene og TS.
TS skal aktivt støtte vores nuværende og fremtidige samarbejdspartnere, således at vi bliver en troværdig
og aktiv forening, som erhvervslivet kan stole på.
Vindmøller og sejl rimer næsten, … en vision, der ligger mig nær, er at gøre opmærksom på os selv i
vindmølleindustrien, … vi må vel være en ”reklamesøjle”, der kunne matche deres behov.
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