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CVR-nr.: 53014518

København, d. 22. marts 2019

SSF’s ændringsforslag til behandling på generalforsamlingen d. 23. marts 2019
Sundby Sejlforening (SSF) stiller på opfordring af Østersøkredsen nedenstående 2 ændringsforslag
til DS bestyrelses Forslag A til vedtægtsændringerne til behandling under dagsordenens pkt. 6
’Forslag fra bestyrelsen’.

Ændringsforslag 1:
§ 5 INDDELING I KREDSE i de nuværende vedtægter bibeholdes med den nuværende tekst.
§ 5 – 28 i bestyrelsens forslag omnummereres derfor til § 6 – 29.

Motivation:
Klubberne i Østersøkredsen har på Østersøkredsens generalforsamling d. 13. marts 2019
tilkendegivet at vi anser det for vigtigt, at der er et officielt organisatorisk lag imellem DS
bestyrelse / sekretariat og klubberne.
Vi medgiver, at kredsene har fået mindre betydning efter at kredsene ikke længere udpeger DS
bestyrelsesmedlemmer, men det har historisk været af stor betydning for Østersøkredsens
medlemsklubber, at vi har kunnet stå sammen overfor f.eks. myndighederne med et officielt DS
mærke på ryggen. Vi frygter, at vi ikke vil kunne tale med samme pondus, hvis kredsen bliver
omdannet til et uformelt netværk, der ikke repræsenterer DS.
Østersøkredsens aktivitetsniveau er som i andre kredse gået op og ned gennem tiderne. Vi har dog
altid holdt generalforsamlinger og kredsen har været der, når et behov for en større aktivitet er
opstået.
Vi mener derfor, at DS skal beholde kredsstrukturen indtil en anden formel struktur bliver
etableret.
Kredsenes frivillige ledere udfører et stort arbejde lokalt. Hvis kredsene bliver nedlagt som ’DS
forlængede arm’, må klubberne forvente, at dette arbejde skal udføres af DS
konsulenter/sekretariat med et betydeligt ekstraarbejde for disse og dermed ekstraomkostning for
DS.
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Ændringsforslag 2:
Ændringsforslagets tekst til § 8 REPRÆSENTATION PÅ GENERALFORSAMLINGEN stk. 2 (andet
afsnit):
Er en klub forhindret i at sende en delegeret til Generalforsamlingen, kan den ved fuldmagt
overdrage sin stemmeret og sit stemmetal til en delegeret fra en anden klub. Fuldmagten skal
være Dansk Sejlunions sekretariat i hænde seneste 48 timer inden generalforsamlingen. Hver klub
kan højest bære otte fuldmagter.
Bestyrelsens forslag til § 8 REPRÆSENTATION PÅ GENERALFORSAMLINGEN stk. 2:
Er en klub forhindret i at sende en delegeret til Generalforsamlingen, kan den ved fuldmagt
overdrage sin stemmeret og sit stemmetal til en delegeret fra en anden klub. Fuldmagten skal
være Dansk Sejlunions sekretariat i hænde seneste 48 timer inden generalforsamlingen. Hver klub
kan højest bære tre fuldmagter.

Motivation:
Østersøkredsen har mange medlemsklubber med forholdsvis få medlemmer. Klubberne deltager
gerne på kredsens generalforsamling, men mange af disse klubber har hverken ressourcer eller
økonomi til at rejse til DS generalforsamling. På kredsens generalforsamling diskuteres bl.a. DS
generalforsamling, og ved at kunne deltage i DS generalforsamling pr. fuldmagt har små klubber
en mulighed for at blive hørt og derved have indflydelse. Hvis antallet af fuldmagter, som en klub
kan bære nedsættes til 3, vil det begrænse de små klubbers mulighed for at deltage pr. fuldmagt.
Østersøkredsen så derfor helst at der ingen begrænsninger i antallet af fuldmagter kommer
(ligesom i de nuværende vedtægter), men vi foreslår som et kompromis at max antal fuldmagter
bliver otte.
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