Referat

Dansk Sejlunions generalforsamling 2013

Dansk Sejlunion holdt sin årlige generalforsamling lørdag den 6. april 2013 kl.
10.00 – 16.30 på Scandic Hotel Odense.

0. Velkommen
Hans Natorp, Dansk Sejlunions formand, bød velkommen til alle delegerede, sejlere
med Dansk Sejlunions hædersbevisninger, medarbejdere i Dansk Sejlunion, samarbejdspartnere, sponsorer og repræsentanter fra medierne.
Hans Natorp bød særligt velkommen til Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Flemming Ipsen, formand for Torm Fonden, Jens Bjergmose, direktør for
Torm Fonden, Jess Olsen, kundechef i Sydbank A/S, Poul Erik Jakobsen, formand Danske
Tursejlere, Karsten Pennov, formand for FTLF Langturssejlerne.
Hans Natorp bad forsamlingen om at mindes venner af sejlsporten, som er gået bort i
det forgangne år: Ib Asboe Jørgensen, Ove V Hansen og Hans Erik Ortving. Generalforsamlingen mindede de nævnte og andre sejlere med et minuts stilhed. Æret være deres
minde.

1. Valg af dirigent
Hans Natorp foreslog Niels Bo Andersen, Kolding, som dirigent. Generalforsamlingen
valgte Niels Bo Andersen med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
Dansk Sejlunions vedtægter. Dirigenten konstaterede, at der ikke var bemærkninger til
dagsordenen.
Forsamlingen godkendte dirigentens forslag til stemmetællere: Jørgen Meyer og H.C.
Hansen.
Mads Kolte-Olsen, generalsekretær, orienterede forsamlingen om, at 55 klubber var
mødt op til generalforsamlingen. Derudover havde 8 klubber sendt fuldmagt. Samlet var
23.716 stemmer repræsenteret ved generalforsamlingens begyndelse.

2. Årsberetning
Dirigenten konstaterede, at skriftlig årsberetning var udsendt til klubberne den 8. marts
og således var rettidigt udsendt.
Hans Natorp fremlagde sin mundtlige beretning. Hovedpunkter var:
Sejlsport er en sport, en aktivitet, som er forankret i et socialt fællesskab. Det gælder
både på vandet, hvor de fleste er afhængige af en besætning, og på land, hvor det sociale fællesskab er omdrejningspunktet for at kunne dyrke sin passion.
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Dansk Sejlunion har i 2013 for første gang direkte valg til alle poster i bestyrelsen. Direkte valg til bestyrelsen giver hver eneste klub muligheden for at opstille kandidater til valg
og gøre sin demokratiske indflydelse gældende.
Dansk Sejlunion er i gang med en stor forandringsproces, fra alene at være klubbernes
klub til også at være sejlernes organisation. Vi måler os selv på sejlsportens forankring i
klubberne og på fællesskabets evne til at levere til sejleren. Den enkelte sejler skal se en
tydelig værdi ved at være en del af fællesskabet.
De tre overskrifter i DS Strategi 2011 er:




Sejlerfokus (hvad gør vi – vi skaber værdi for den enkelte sejler)
Den Danske Model (hvordan gør vi – vi samarbejder og videndeler)
Kommunikation (hvad binder det sammen – kommunikation i øjenhøjde)

Mads Kolte-Olsen afløste i januar 2013 Dan Ibsen som generalsekretær. Dan Ibsen har
gennem næsten 28 år ført Dansk Sejlunion frem til, hvor vi står nu: klar til at fejre 100års jubilæet. Formanden takkede Dan Ibsen for hans indsats gennem mange år.
Dansk Sejlunion markerer jubilæet med et 100-års logo og ved at komme ud til arrangementer over hele landet. Som en varig markering af Dansk Sejlunions 100 år har vi
udgivet en jubilæumsbog.
Dansk Sejlunions jubilæumsbog er blevet til virkelighed med hjælp fra mange skribenter
og historiefortællere. Formanden takkede holdet bag bogen for en stor indsats. Endvidere
takkede formanden TORM Fonden, Tuborgfondet, Familien Hede Nielsens Fond og Sydbank for at støtte tilblivelsen af bogen.
Regnskab 2012 viser et underskud på ca. 700 t.kr. Formanden udtalte, at resultatet ikke
er tilfredsstillende. Resultatet er overordnet bestyrelsens ansvar. Det er også bestyrelsens ansvar at sørge for, at rammerne for en effektiv økonomirapportering er på plads.
Bestyrelsen har med virkning fra 1. januar 2013 besluttet at outsource Dansk Sejlunions
bogholderi til DIF. Målet er at løfte kvaliteten i Dansk Sejlunions økonomirapportering og
driftssikkerheden i de administrative procedurer. Bestyrelsen vurderer, at Dansk Sejlunion hermed får en økonomirapportering, der giver ledelse og bestyrelse et grundlag for at
reagere og korrigere i tide.
Tursejlads er et fokusområde, og Dansk Sejlunion har gennem 2012 arbejdet på at identificere aktiviteter, der kommer flest mulige sejlere til gode. Bladet SEJLER har fået en
markant redaktionel ændring i form og indhold i retning af information og artikler, som er
skrevet til den enkelte sejler og tursejler. DS  Tursejler  app’en  og  DS  Turbøjerne  er  to  
andre eksempler på services og tilbud, som bliver brugt af en stor gruppe sejlere.
Dansk Sejlunion gennemførte i efteråret 2012 en tursejlerundersøgelse, hvor ca. 3.200
medlemmer deltog. Tursejlerundersøgelsen har kvalificeret de tilbud, som er blevet lanceret i løbet af vinteren, og som kommer på programmet i den kommende sæson.
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I forløbet om afgift på kaskoforsikring for lystbåde lykkedes det Dansk Sejlunion at få
skabt opmærksomhed omkring det helt uacceptable forløb i den demokratiske proces og
de forkerte fakta, som regeringen underbyggede sit lovforslag med.
Det var i forløbet positivt at opleve samarbejdet mellem de forskellige søsportsorganisationer, herunder FTLF Langturssejlerne, Danske Tursejlere, Danmarks Fritidssejler Union
og brancheorganisationen Danboat.
Dansk Sejlunions bestyrelse har fremsat et forslag, som giver mulighed for associeret
medlemskab af Dansk Sejlunion. Hensigten er at styrke samarbejde med foreninger, som
arbejder for samme formål som Dansk Sejlunion.
Antallet af kapsejladslicenser er for nedadgående. Årsagen er ikke entydig. Forskellige
modeller for den fremtidige struktur omkring DH bliver overvejet. Som noget nyt tilbyder
Dansk Sejlunion også måling efter ORCi, som er rettet mod Big Boat sejladser. Endvidere
tilbyder Dansk Sejlunion fra 2013 Texel målereglen til flerskrogssejlerne.
Bådpressen, sejlsportsjournalisterne og Dansk Sejlunion har kåret Jonas HøghChristensen som Årets Sejlsportspræstation 2012. Formanden ønskede et stort tillykke til
Jonas Høgh-Christensen!
Dirigenten satte herefter den skriftlige og mundtlige beretning til debat.
Henrik Balle, Tejn, gav udtryk for, at sejlsport.dk er svær at navigere i. Samtidigt er
der deciderede faktuelle fejl på sitet – bl.a. om Østersøkredsen. Henrik Balle fremførte
også  kritik  over  opfølgning  og  evaluering  af  hele  ”Netværks”-projektet.
Christian Lerche, Hellerup, roste ledelsen for de aktiviteter, resultater og kræfter, der
var lagt i årets arbejde. Dernæst spurgte han til nedgang i DH og opfordrede til, at DHundersøgelsen blev offentliggjort, så alle klubber kan se den.
Christian Lerche spurgte dernæst til Dansk Sejlunions samarbejde med tursejlerne, om
associeringstanken og eventuelle samarbejde med de andre turorganisationer. På ungdomssiden  spurgte  Christian  Lerche  til  status  for  ”juniorkølbådsprojektet”.  Endelig  spurgte Christian Lerche til Dansk Sejlunions kommunikationsstrategi. Hvad er den røde tråd
imellem Dansk Sejlunions platforme?
Hans Natorp: Der var en god debat ved Dansk Sejlunions generalforsamling i 2012 om
DS Netværk. DS-netværk er et værdifuldt værktøj, men vi skal have mere fokus på,
hvordan vi bruger DS Netværk.
Associeret medlemskab: Dansk Sejlunion vil bruge associeret medlemskab som et redskab til at styrke samarbejdet med andre foreninger. Samarbejdet skal skabe værdi hos
klubber og sejlere.
Ungdomskølbåd: projektet blev sat på pause, da bestyrelsen ønskede større sikkerhed
for, at investeringen i både gav den ønskede effekt i forhold til at skabe attraktive ungdomsmiljøer. Projektet kører igen i løbet af 2013.
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Kommunikationsstrategi: bestyrelsen handler efter  ”Strategiplan  2011”  med  pejlemærke  
og fokus på sejlerens organisation. Sejleren skal kunne se sig selv i den måde, vi kommunikerer på.
DH-undersøgelse: rapporten bliver gjort tilgængelig på sejlsport.dk.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at forsamlingen ikke havde yderligere kommentarer. Forsamlingen tog beretningen til efterretning.

3. Årsrapport 2012
Jan Wojtczak, politisk økonomiansvarlig i Dansk Sejlunions bestyrelse, præsenterede
udviklingen i Dansk Sejlunions egenkapital i perioden 2004 -2012 og den planlagte udvikling fra 2013-2016. Egenkapitalen er aktuelt på 12,5 % af de årlige driftsmæssige
omkostninger. Bestyrelsen foreslår, at egenkapitalen med udgangen af 2016 bliver reetableret til 2011-niveau.
Mads Kolte-Olsen præsenterede Dansk Sejlunions årsrapport 2012. Det samlede resultat er et underskud på ca. 700.000 kr. Årsagerne er nedgang i indtægterne på projekter,
kommercielle aktiviteter samt medlemskontingenter. Samt et større forbrug end forventet, særlig på stab, ledelse og kommunikation og fællesudgifterne. Udviklingen på udvalgte områder fra 2011 og 2012 samt budget 2013 blev præsenteret.
Dirigenten satte herefter årsrapporten til debat.
Søren Kaare-Andersen, Vedbæk, anbefalede, at egenkapitalen blev reetableret hurtigere end foreslået af bestyrelsen.
Henrik Balle, Tejn, efterspurgte, at Dansk Sejlunion udarbejdede informationsmateriale
til klubberne over udvikling i Dansk Sejlunions økonomi. Henrik Balle stillede desuden
spørgsmål ved placeringen af Dansk Sejlunions likviditet og påpegede grænsen på de
750.000 kr., som Indskydergarantifonden dækker.
Christian Lerche, Hellerup, fremlagde det synspunkt, at de betydelige afvigelser mellem budgettet og regnskabet viste, at der ikke var overensstemmelse mellem den plan,
som budgettet afspejlede, og det, som Dansk Sejlunion rent faktisk gjorde. Dette er ikke
udtryk for god og sikker økonomistyring. Christian Lerche påpegede uoverensstemmelse
mellem forklaringen på underskuddet i 2012, som blev lagt frem på sejlsport.dk og forklaringen i formandens mundtlige beretning.
Jacob Frank, Nyborg, bemærkede, at halvdelen af Dansk Sejlunions udgifter bruges til
eliten/talent-området. Det almindelige medlem stiller spørgsmålstegn ved, hvad han får
for sit medlemskab af Dansk Sejlunion, når halvdelen af budgettet udgøres af elite/talent-området.
Jan Wojtczak og Hans Natorp svarede: Bestyrelsen vil diskutere hastigheden, hvormed egenkapitalen skal reetableres. Dansk Sejlunions midler er anbragt i investerings-
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foreninger og vil ikke være tabt ved et eventuelt bank-krak. Dansk Sejlunion skal arbejde
transparent og gennemskueligt for medlemmerne, så medlemmer kan se, hvordan kontingentet bliver anvendt. Præsentationen for generalforsamlingen er et bud på at vise
denne sammenhæng.
Økonomistyringen i Dansk Sejlunion skal styrkes. Bogholderifunktion er blevet outsourcet
til DIF, og man arbejder med en ny budgetmodel. Økonomistyringen vil blive bedre i
2013. Bestyrelsen er enig i, at kommunikationen i forbindelse med årsregnskabets offentliggørelse kunne have været bedre. Bestyrelsen tog debatindlæggene til efterretning.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at forsamlingen ikke havde yderligere kommentarer. Forsamlingen tog årsrapporten til efterretning.

4. Budget 2013
Jan Wojtczak, politisk økonomiansvarlig i bestyrelsen, og Mads Kolte-Olsen præsenterede budget 2013 til orientering for generalforsamlingen.
Jan Wojtczak informerede om, hvorledes økonomistyringen vil blive styrket i en ny
budgetmodel, der giver enkelthed og gennemskuelighed, om indførelsen af kvartalsrapportering med års-estimat samt om en større sikkerhed i bogholderifunktionen gennem
en outsourcing af dette til DIF. Dansk Sejlunion vil i samarbejde med DIF gennemgå og
dokumentere de økonomiske og regnskabsmæssige processer i Dansk Sejlunion.
Mads Kolte-Olsen gennemgik budget 2013. Den version, som blev fremlagt for generalforsamlingen er en opdateret version i forhold til den version, der var udsendt forud for
generalforsamlingen. Man var siden udsendelse af materiale til generalforsamlingen blevet bekendt med forhold, som krævede justering i det oprindelige budget. Det samlede
resultat er uændret.
Mads Kolte-Olsen gennemgik udviklingen fra 2011 til 2013 på de væsentligste områder. Mads Kolte-Olsen gennemgik nøgletal for 2014: uændrede indtægter fra TORM, DIF
og Team Danmark, positivt resultat fra alle forretningsområder samt et relativt større
budget til aktiviteter for sejlere og relativt mindre budget til administration, ledelse og
internationale relationer.
Dirigenten satte herefter budget 2013 til debat.
Søren Kaare-Andersen, Vedbæk, anbefalede reetablering af egenkapitalen hurtigere
end foreslået. Desuden en øget fokus på likviditeten og pengestrømmene. Søren KaareAndersen udtrykker desuden tilfredshed med de tiltag til bedre økonomistyring, som bestyrelsen har fremlagt.
Henrik Balle, Tejn, vil gerne se en udvikling i tallene i forhold til tidligere regnskaber.
Dette efterspørges fremover.
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Christian Lerche, Hellerup, mente ikke, at det er muligt at forberede sig til generalforsamlingen, når der er forskel mellem det fremsendte budget og det på generalforsamlingen fremlagte. Christian Lerche anbefalede reetablering af egenkapitalen til ca. 5 mio. kr.
ved udgangen af 2015.
Marianne Okkels Skov, Kolding, udtrykte utilfredshed med den manglende mulighed
for sammenligning med tidligere regnskaber. Marianne Okkels Skov spurgte, om det er
”nye eller gamle penge”, der vises i budgettet under IT og kommunikation og appellerede
desuden til, at Dansk Sejlunion fik styr på omkostningerne.
Mads Kolte-Olsen svarede, at man fremover vil vise sammenligningstal til belysning af
udviklingen i budget såvel som i regnskab. Præsentationen af budgettet og af regnskabet
viste dog udviklingen i væsentlige områder af budgettet.
Rammen til IT og Kommunikation indeholder både midler til drift og udvikling i 2013
(”nye  penge”)  og  til  afskrivninger  på  tidligere  IT-udvikling  (”gamle  penge”).
Mads Kolte-Olsen beklagede den sene offentliggørelse af den nyeste version af budget
2013 og orienterede om baggrunden: En ny version af budget 2013 krævede bestyrelsens godkendelse, før det kunne blive offentliggjort på sejlsport.dk. Bestyrelsen havde
det nye budget 2013 på dagsordenen på sit møde den 5. april, dvs. dagen før generalforsamlingen.
Hans Natorp svarede, at bestyrelsen har ambition om at reetablere egenkapitalen hurtigst muligt under hensyntagen til at levere størst mulig aktivitet til sejlerne.
Dirigenten konstaterede, at forsamlingen ikke havde yderligere bemærkninger. Forsamlingen tog herefter orientering af budget 2013 til efterretning.

5. Udmærkelser og priser
Hans Natorp overrakte Dansk Sejlunions Ærestegn til Jan Wojtczak for hans store arbejde i Dansk Sejlunions bestyrelse siden 2000. Jan Wojtczak har desuden taget ansvar
for sin klub Aabenraa Sejl Club. Jan Wojtczak har ydet og yder en stor indsats i Lillebælt
Syd kredsen og er en væsentlig faktor i, at kredsarbejdet i Lillebælt Syd fungerer så
godt. Jan Wojtczak har flyttet Dansk Sejlunion mange sømil. Hans Natorp takkede Jan
Wojtczak for rigtig godt samarbejde.
Hans Natorp overrakte Dansk Sejlunions Guldnål til Søren Overgaard, medlem af bestyrelsen, for hans bidrag til Dansk Sejlunions bestyrelse siden 2003. Søren Overgaard har
arbejdet hos DMI med vejrradar, og hans viden om bl.a. vejrforhold har været meget
værdifuld for bestyrelsen. Søren Overgaard har med sin interesse for organisationsarbejde og kapsejladsrelaterede emner bidraget med gode vinkler og input i bestyrelsesarbejdet.
Jens Bjergmose, direktør for Torm Fonden, uddelte TORM-prisen til Ho Bugt Sejlklub. Klubben har vist, at man kan udvikle sejlklub med udgangspunkt i egne præmisser.
Klubben favner bredt og involverer lokalområdet.
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Jens Bjergmose uddelte TORM-prisen til ungdomsleder Søren Riis, Middelfart Sejlklub.
Søren Riis har integreret ungdomsafdelingen ind i hele sejlklubben. Der er åbenhed om
klubbens liv. Søren Riis er god til at skabe aktivitet hele året. Søren Riis møder de unge
på de unges præmisser, motiverer unge til at tage ansvar og involverer unge i voksenafdeling.
Hans Natorp præsenterede Dansk Sejlunions jubilæumsbog og takkede Tuborgfondet
(50.000) og Familien Hede Nielsens Fond (5.000 kr.) for økonomisk støtte til bogen.
Hans Natorp takkede Carl Gerstrøm, Dan Ibsen, Jens Troense og Annemette Lundgaard
for en kæmpestor indsats med bogen og til alle andre som har bidraget til bogens indhold.
Flemming Ipsen, formand for TORM Fonden, overrakte TORM Fondens donation til
Dansk Sejlunions jubilæumsbog (200.000 kr.) og takkede varmt for godt samarbejde
omkring udvikling af dansk sejlsport.
Jess Olsen, kundechef i Sydbank A/S, overrakte  logo  ”At  sejle  er  at  leve”  og  brugsretten til Dansk Sejlunion.

6. Hovedliner for Dansk Sejlunions virksomhed i 2013
Mads Kolte-Olsen fremlagde hovedpunkter for unionens virksomhed i 2013. Arbejdet i
2013 har fokus på at gennemføre DS Strategi 2011:
Attraktive






ungdomsmiljøer:
Information om ATK og vejledning af klubber i forhold til ungdomssejlsport.
Klubudviklingsprojekter, som gør klubber mere attraktive for unge sejlere
Flere trænere med viden om ATK
Gøre det lettere for sejlerne at håndtere overgangen til ny jolle/surf/kølbåd
Åbne klubberne i en del af skolernes sommerferier

Mere inspiration og viden til tursejlerne:
 Stimulere til fællesskab omkring sejlads og sejladsoplevelser
 Dele sejladsviden
 Services, som dækker fra rådgivning til fordele: Kurser, seminarer, foredrag,
skippertips og sejladser med vægt på fællesskab
Idrætslig profil:
 Afklare, hvordan sejlklubber kan styrke deres idrætslige profil.
 Give sejlere en god overgang mellem junior og ungdom i et klubmiljø, som tilbyder en idrætslig udfoldelse på vandet.

Kort vej til vandet – det skal være nemmere at komme i kontakt med sejlsporten og udvikle sig:


Støtte til lokal markedsføring af sejlads
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Udvikle to kurser, der på et år kan føre sejleren fra nybegynder til duelighedsniveau.
Uddanne instruktører

Flere sejler-kapsejladser
 En differentieret vifte af tilbud til sejlklubber om at arrangere kapsejlads på
forskellige niveauer: fra simpel til avanceret.
 Flere sejlklubber oplever, at det er blevet nemmere at arrangere populære
kapsejladsformer.
 Flere sejlere har styrket deres viden og færdigheder inden for kapsejlads.
 Flere sejlere oplever, at det er nemmere at deltage i kapsejlads.
Udvide kraftcentres træningstilbud
 Kraftcenteraftaler med fokus på sejlerens behov for optimal udvikling
 Daglig kontakt med trænere på kraftcentre
 Støtte til fysisk træning
 Skarpere og mere præcis evaluering af sejltekniske færdigheder.
 Ny teknologi til evaluering og kommunikation mellem sejler og træner
 Optimere betingelser for talentfulde sejlere, som indenfor en periode af tre til
fire år kan opnå internationale top 20 resultater
 Øget viden i eliteafdelingen om ATK (alderstilpasset træningskoncept)
Styrke relation til sponsorer
 Billeder, dokumenter og hjemmeside understøtter, at vores virtuelle og faktiske  ”udtryk”  fremstår  strømlinet  og  gennemtænkt  samt  tydeligt  viser  fordele  
og muligheder ved et samarbejde med DS
 Netværket Sail-Biz opleves som værdifuldt for deltagerne
 TORM og Team Danmark modtager afrapportering af indsats og økonomi til aftalt tid og med aftalt indhold.
Kommunikation og services, som skaber værdi
 SEJLER og digitale platforme styrker dialog mellem sejlere og Dansk Sejlunion.
 Mit.sejlsport.dk. Ny brugerflade til selvbetjening. Medlemsoplysninger i DS
fælles database svarer til sejlklubbernes medlemsoplysninger.
 Sejlsport.dk understøtter leverancekæde for Dansk Sejlunions tilbud helt ud til
kunder/ bruger / medlemmer.
 Markant eksponering af større sejlsportsevents i 2013.
Klarhed om forretningsmodel for
 Sejlershoppen
 Det Levende Søkort
 Kapsejladslicenser
 DS som formidler af duelighedsprøve.
Påvirke rammer for dansk sejlsport
 Dansk Sejlunions holdninger og handlinger er tydelig kendt af de myndigheder, som sætter rammen for udøvelse af sejlsport i Danmark
 Gøre Dansk Sejlunion og klubber i stand til at udnytte muligheder i ny skolereform for at involvere sejlads i skolen
Vores planlægning, styring og administration kører godt og sikkert
 Årsplan for sekretariatets arbejde, som skaber klarhed om mål, leverancer og
indsats, og som samler sekretariatets arbejde i kampagner.
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Alle økonomiske og øvrige administrative rutiner i sekretariatet er beskrevet
og forenklet hvor muligt.
Hver måned opdateret viden om indsats og økonomi. Kvartalsvis afrapportering til bestyrelsen. Budgetmål 2013 er nået.
Alle projekter og større opgaver i sekretariatet følger fælles projektmodel.
Sekretariatet er kendt som en kundeorienteret serviceenhed i Dansk Sejlunion.

Medarbejdertilfredshed
 Tydelig personaleledelse i sekretariatet.
 Hver medarbejder kender sit ansvar og opgave.
 Personalepolitik, som beskriver de generelle rammer og forventninger til ansatte i Dansk Sejlunion.
Dirigenten satte hovedlinjer for unionens virksomhed 2013 til debat.
Per Risvang, Aarhus Sejlklub, takkede for gennemgang. Det er godt, at man forholder
sig til skolereformen. Per Risvang ønsker, at Dansk Sejlunion tager ansvar for at markedsføre kapsejladsevents. Det ser desværre ud til, at den røde tråd knækker efter ungdomsarbejdet. Per Risvang efterlyser rød tråd til resten af klubbens øvrige virke for
voksne sejlere. Der er mange muligheder for at tilbyde voksne sejlere træning og aktiviteter.
Jacob Frank, Nyborg, gav udtryk for, at det er meget svært at holde på unge sejlere.
Jacob Frank gør opmærksom på, at der skal handling til. Fine ord gør det ikke alene.
Gejst skal der til.
Ewald Andersen, Sønderborg, takkede for mange gode elementer i præsentationen.
Ewald Andersen opfordrede til, at handlingsplanen bliver mere operationel og at man
også arbejder med en langsigtet plan, fx en tiårsplan.
Mads Kolte-Olsen bekræftede, at man udover et-årige handlingsplaner vil arbejde med
en længere horisont og sætte langsigtede pejlemærker for udvikling.
Dirigenten konstaterede, at forsamlingen ikke havde yderligere bemærkninger. Forsamlingen tog herefter orientering om hovedpunkter for unionens virksomhed til efterretning.

7. Forslag fra bestyrelsen
7.1. Forslag om ændring af DS vedtægter - ”associerede  medlemmer”
Hans Natorp præsenterede forslag om associeret medlemskab. Hensigten er at få et
formelt værktøj til at knytte organisationer, som arbejder for samme formål som Dansk
Sejlunion, tættere sammen til Dansk Sejlunion. Der er tale om en formalisering af et politisk partnerskab.
Dirigenten satte herefter forslaget til debat. Forslaget indebærer en vedtægtsændring
og skal vedtages med 2/3 flertal.
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Henrik Balle, Tejn Sejlklub, spurgte til, hvem man ønsker at optage som associeret
medlem.
Hans Natorp svarede, at et associeret medlemskab ikke er et fuldgyldigt medlemskab.
Det er en mulighed for at knytte Dansk Sejlunion og andre organisationer tættere sammen i et partnerskab. Det kunne fx være Danske Tursejlere.
Henrik Andersen, KDY, spurgte til klasseorganisationernes rolle.
Dirigenten redegjorde for, at associerede medlemskab ikke har medlemsrettigheder.
Henrik Balle, Tejn Sejlklub, talte mod, at bestyrelsen får kompetence til at fastsætte
vilkår for associeret medlemskab.
Peer Bent Nielsen mener, at forslaget sidestiller klasseorganisationer og associeret
medlemskab. Det er ikke hensigtsmæssigt.
Poul Erik Lorenzen, Nivå, ønsker forslaget sat til afstemning.
Dirigenten satte forslaget til afstemning: 19.197 stemte for forslaget. 2.831 stemte i
mod forslaget. Forslaget blev vedtaget.

7.2 Forslag til medlemsklubbernes kontingent 2014
Jan Wojtczak præsenterer forslag om kontingent. Forslaget til kontingent fra 1. januar
2014 er på 98,50 kr.
Lars Ive, KDY, anbefalede, at Dansk Sejlunions bestyrelse sendte et tydeligt signal om,
at man vil reetablere Dansk Sejlunion egenkapital inden udgangen af 2015. Man ønsker,
at bestyrelsen på næste års generalforsamling fremlægger en plan for dette.
Peter Thomsen, Fredericia, anbefalede, at man stemte i mod forslaget, da økonomien
er anspændt i klubberne.
Per Risvang, Aarhus Sejlklub, anbefalede, at man stemte for forslaget.
Hans Natorp bekræftede, at bestyrelsen gerne vil lave en plan for at reetablere egenkapital (niveau ultimo 2011) inden udgangen af 2015.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var begæring om afstemning. Bestyrelsens forslag
om kontingent blev dermed enstemmigt vedtaget.

8. Indkomne forslag
Punktet blev ikke behandlet, da Dansk Sejlunion ikke havde modtaget forslag fra medlemmerne.
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9. Valg af formand
Punktet var ikke aktuelt i 2013.

10. Valg til bestyrelsen
Dirigenten redegjorde for vedtægternes bestemmelser om valg til Dansk Sejlunions
bestyrelse: Fire medlemmer vælges på ulige årstal for en 2-årig periode og en suppleant
vælges for en 2-årig periode.
Følgende kandidater er indstillet som bestyrelsesmedlemmer:
 Jesper Anker Andersen, indstillet af Århus Sejlklub
 Erik Schulz, indstillet af Brøndby Strands Sejlklub
 Christina Nielsen, indstillet af Sejlklubben Sundet
 Ole Ingemann Nielsen, indstillet af Svendborg Amatør Sejlklub
Følgende kandidater er indstillet som suppleant:
 Flemming Merrild, indstillet af Ringkjøbing Sejlklub

Dirigenten konstaterede, at alle kandidater blev valgt til bestyrelsen.

11. Valg af medlemmer til Ordensudvalg
Dirigenten gjorde forsamlingen opmærksom på, at der skulle have været afholdt valgt
til Ordensudvalget, og at dette fejlagtigt ikke var angivet i dagsordenen. Dirigenten beklagede fejlen og oplyste, at Ordensudvalgets medlemmer alle ønsker genvalg. Dirigenten bad forsamlingen om at se bort fra frister for offentliggørelse af kandidater til Ordensudvalget. Ingen gjorde indsigelse mod fremgangsmåden. Ordensudvalget er sammensat af:







Niels Bo Andersen, formand
Henrik Andersen
John Christensen
Peer S. Jørgensen
Torben Bondrop
Holger Fabian Jessing

Det samlede Ordensudvalg blev genvalgt for to år til 2015.

12. Valg af to interne revisorer
Dirigenten orienterede om, at man hvert år vælger to interne revisorer.
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