§15 - B
Ordensudvalget består af minimum 5 medlemmer, hvoraf mindst 2 medlemmer skal
have en juridisk uddannelse. Medlemmerne må ikke samtidig være medlem af andre
vedtægtsbestemte organer under Dansk Sejlunion, kredse, klubber,
klasseorganisationer eller associerede organisationer, eller være ansat i samme.
Ordensudvalgets medlemmer samt suppleanter vælges på Generalforsamlingen for 2
år ad gangen og kan genvælges. Udvalget konstituerer sig selv.
Udvalget (se Tillæg I) behandler og afgør alle sager, der vedrører forståelse,
efterlevelse eller administration af Dansk Sejlunions eller klubbernes vedtægter,
regler, reglementer, bestemmelser m.v. om usportslig eller usømmelig adfærd, med
undtagelse af sådanne tilfælde, som afgøres under Dansk Sejlunions udøvelse af Den
Nationale Myndighed – jf. § 15.C Appel- og Regeludvalget. 12
Udvalget kan i øvrigt afvise behandling af en sag, der er endeligt afgjort af en anden
instans, eller som bør afgøres udenfor Ordensudvalget.
Gråsten Sejlklubs forslag til tilføjelse (forslag motiveres i tekst nedenfor):
”I sager om usømmelig medlemsadfærd, hvor medlemseksklusion er vedtaget af
den enkelte klubs generalforsamling, kan ordensudvalget kun tage stilling til, om
proces- og procedureregler i henhold til vedtægter er fulgt i den enkelte klagesag.”
Endvidere kan udvalget virke som voldgiftsret i stridigheder mellem foreninger
og/eller personer under Dansk Sejlunion, når de stridende parter er enige om at
begære dette.
En klub, ethvert medlem af en klub, en kreds, en klasseorganisation eller associerede
organisationer er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af § 15 B stk. 3.
Endvidere er unionens bestyrelse og Appel- og Regeludvalget ligeledes berettiget til
at indbringe sager for udvalget. Indbringelse for udvalget skal ske inden 6 måneder
efter forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages
over.
Udvalget kan tillade en klage, der er indgivet efter fristens udløb, såfremt klageren
sandsynliggør, at klagen først efter udløbet af klagefristen er blevet bekendt med den
omstændighed, som klagen støttes på, eller at overskridelse af klagefristen i øvrigt
skyldes grunde, som ikke kan tilregnes den pågældende.
Udvalget kan tildele klubber, klubmedlemmer, kredse, klasseorganisation, associerede
organisationer eller personer under Dansk Sejlunion irettesættelser eller advarsler,
midlertidige eller endelig udelukkelse fra enkelte eller alle kapsejladser, og / eller
andre aktiviteter arrangeret af en klub, klasse, kreds, associerede organisationer eller
Dansk Sejlunion.
Udvalget kan træffe midlertidig bestemmelse om udelukkelse, indtil endelig afgørelse
af sagen er truffet. De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter anmodning hæves
af udvalget, når dette finder tilstrækkelig anledning hertil. Udvalget kan på begæring
tillægge en klage opsættende virkning.
Udvalgets kendelse kan inden 4 uger fra bekendtgørelsen indankes for Danmarks
Idrætsforbunds Appeludvalg. Anke til Appeludvalget har normalt ikke opsættende
virkning. Ordensudvalget kan beslutte, at en sags anke til Danmarks Idrætsforbund
har opsættende virkning.

Motivering af forslag fra Gråsten Sejlklub
På en generalforsamling i GS vedtog en meget enig generalforsamling (96,3 %) at
ekskludere et medlem fra sejlklubben.
Eksklusionen er begrundet i hændelser og påtaler omkring uacceptabel opførsel og
usømmelig adfærd fra medlemmets side.
Det ekskluderede medlem har indklaget sagen til ordensudvalget i DS, der til stor
frustration for GS går mod generalforsamlingens beslutning. Kendelsen fra DS giver
det ekskluderede medlem ret i kravet om, at skulle genindtræde i GS.
Der er tale om hændelser fra det ekskluderede medlems side, der strider direkte mod
den ordentlighed, der ønskes i sejlklubben, og som minimum er beskrevet i
hovedlinjer i reglementer, generelt også i detaljer. Og som vigtigst af alt er kendt af de
medlemmer, der vil være med til at værne om sejlklubben og dennes værdier.
GS vil fastholde egen ret til at bestemme, om medlemmer skal være med i GS eller ej,
hvis de på en eller anden måde ikke vil tage del i den ordentlighed, som GS ønsker og
samtidig selv sætter standard og niveau for i klubben.
En bestyrelse skal som frivilligt arbejdende medlemmer have tryghed til at
gennemføre bestyrelsesarbejdet indenfor rammerne af egne klubvedtægter og
standarder.
I GS opleves det i denne sag, at ordensudvalget iflg. DS-vedtægter har mulighed for at
bevæge sig langt ud over grænsen for en hensigtsmæssig beføjelse. Dette er med til at
skabe helt urimelig frustration og magtesløshed i klubben. Og det er vel ikke det, der
er hensigt og formål for en velfungerende klubs medlemskab af DS.
GS har fuld forståelse for medlemmers ret til at indklage afgørelser til et
ordensudvalg. Men det bør i bund grund handle om, at ordensudvalget i en sag som
denne kun skal have beføjelse til at afgive kendelse om proceduregangen i sagen og
påtale og afgøre eventuelle procesfejl.
GS og GS-bestyrelse har de seneste 2 år brugt helt urimeligt meget tid på denne
eksklusionssag. Ikke mindst efter DS-ordensudvalgets helt urimelige ”indblanding” i
sagen.
Sådan en kedelig oplevelse vil vi gerne skåne andre medlemsklubber i DS for.
Derfor skal DS-vedtægter ændres på dette punkt – gerne med vort forslag til tilføjelse
til tekst i §15.
Gråsten Sejlklub den 6. januar 2014
Bestyrelsen

