Brøndby, 18. december 2013
Dansk Sejlunion Generalforsamling 2014
Kære formænd
Jeg indkalder hermed til Dansk Sejlunions generalforsamling 2014 lørdag den 29. marts fra kl.
10.00 til kl. 16.30. Vi afholder generalforsamlingen på
SCANDIC Bygholm Park
Schüttesvej 6
8700 Horsens
www.scandichotels.dk/horsens
Delegerede
I kan sende indtil 3 delegerede fra jeres sejlklub. Hver klasseorganisation for internationalt,
skandinavisk eller nationalt godkendte klasser kan sende indtil 2 delegerede, der dog ikke har
stemmeret.
Fuldmagter
Hvis jeres sejlklub er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan I overdrage jeres
stemmeret og stemmetal til en delegeret fra en anden klub indenfor jeres kreds. I skal give
skriftlig fuldmagt og sende denne fuldmagt med mail ds@sejlsport.dk senest mandag den 24.
marts 2014 kl. 12.00 Dansk Sejlunions sekretariat.
Frister for forslag til generalforsamling
I har som klub i Dansk Sejlunion mulighed for at stille forslag til generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer eller forslag til generalforsamlingens beslutning skal være
modtaget i Dansk Sejlunions sekretariat senest onsdag 15. januar 2014 kl. 12.00. Send en
mail til ds@sejlsport.dk med selve forslaget og begrundelse for forslaget.
Forslag til kandidater til formand og bestyrelse skal være modtaget i Dansk Sejlunions
sekretariat i hænde senest mandag 24. februar 2014 kl. 12.00. Send en mail til
ds@sejlsport.dk med jeres indstilling. Indstillingen skal omfatte en motivation, beskrivelse af
kandidat og et valgoplæg. Læs mere i Dansk Sejlunions vedtægter om valg af formand og
bestyrelse på sejlsport.dk
Materiale til generalforsamlingen
Vi lægger al materiale til generalforsamlingen på sejlsport.dk
Dagsorden, beretning, indkomne forslag og forslag til kandidater bliver offentliggjort senest
fredag den 28. februar 2014. Årsrapport og budget bliver offentliggjort den 10. marts 2014.
Seminarer fredag aften
Vi holder fredag aften fra kl. 18.30 seminarer om aktuelle emner. Vi sender i februar mere
information om dette arrangement. Seminarerne er ikke en del af selve generalforsamlingen.
Spørgsmål
Læs mere på sejlsport.dk Du er også velkommen til at kontakte Anni Jensen, T: 43 26 21 88
M: anni.jensen@sejlsport.dk med dine spørgsmål om generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Mads Kolte-Olsen
Generalsekretær

