Brøndby den 4. marts 2010

Enslydende brev til Dansk Sejlunions medlemsklubber

Kære formand,
Vedr.: Generalforsamling i Dansk Sejlunion d. 20. marts 2010 i Nyborg.
Med dette brev vil Dansk Sejlunions bestyrelse gerne henlede alle medlems-klubbernes
opmærksomhed på en vigtig detalje, som kommer til behandling og afstemning på
generalforsamlingen i Nyborg d. 20. marts.
Det drejer sig om punkterne 6.3 og 7.1, som er to forslag stillet af henholdsvis den siddende
bestyrelse og af de 5 klubber: Århus Sejlklub, Hellerup Sejlklub, Marselisborgs Sejlklub,
Sejlklubben Bugten Aarhus og Vedbæk Sejlklub. Forslagene handler om, hvordan Dansk
Sejlunions bestyrelse i fremtiden skal vælges.
I forslag 7.1 fremlægger de 5 klubber et forslag til at indføre direkte valg af hele bestyrelsen
på generalforsamlingen. En enig bestyrelse i Dansk Sejlunion har besluttet, at den går af, hvis
der bliver stemt Ja til forslaget.
Det afgørende for bestyrelsen er ikke selve forslagets indhold, men de argumenter, der
lægges til grund. Forslagsstillerne skriver nemlig som baggrund, at bestyrelsen har skadet
sejlsportens position og interesser i offentligheden, og samtidig har svækket Dansk Sejlunions
position som en troværdig, tillidsværdig og samlende kraft for sejlsportens interessenter.
Videre hedder det at bestyrelsen har udvist forsømmelighed.
Hvis et forslag, der bliver motiveret på denne måde, stemmes igennem, så kan det kun tolkes
som generalforsamlingens klare mistillid til den siddende bestyrelse.
Dansk Sejlunions bestyrelse vil derfor opfordre dig først at læse forslagene igennem og
vurdere det i klubben. Dernæst vil bestyrelsen opfordre til, at din klub tager aktivt del i den
politiske proces. Enten ved at møde op på generalforsamlingen d. 20. marts eller sende en
fuldmagt. Husk at denne fuldmagt skal være Dansk Sejlunions sekretariat i hænde senest d.
15. marts kl. 12.00!
Uanset hvad I beslutter Jer for, så er din klubs deltagelse i generalforsamlingen vigtig. Det må
ikke blive ”sofavælgere”, der træffer beslutningerne om dansk sejlsports fremtid!
Her finder I dagsorden og bilag, tilmeldingsblanketter, fuldmagtsblanket, information om
seminarer m.v. til generalforsamlingen: http://www.sejlsport.dk/sw40261.asp
Med sejlerhilsen
Dansk Sejlunions bestyrelse
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