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Dansk Sejlunions generalforsamling 2015
Dansk Sejlunion holdt ordinær generalforsamling lørdag den 21. marts 2015, kl. 10.00 – 16.30
på Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens.

0. Velkommen
Hans Natorp, Dansk Sejlunions formand, bød velkommen til alle delegerede, sejlere med
Dansk Sejlunions hædersbevisninger, kandidater til bestyrelsen, samarbejdspartnere, sponsorer og repræsentanter fra medierne.
Hans Natorp bad forsamlingen om med et minuts stilhed at mindes venner af sejlsporten,
som er gået bort i det forgangne år. Æret være deres minde.
Hans Natorp gennemgik dagens program. Forsamlingen behandler beretning og regnskab i
plenum. Efter frokost er der pause i generalforsamlingen, hvor bestyrelsen inviterer til debat
om strategi, kontingent og prioriteter for 2015. Forsamlingen mødes herefter i plenum, genoptager generalforsamlingen og gennemgår prioriteter for 2015 og budget, kontingent, valg af
bestyrelse, Ordensudvalg og revisorer samt eventuelt.

1. Valg af dirigent
Hans Natorp foreslog Niels Bo Andersen, Kolding, som dirigent.
Forsamlingen valgte Niels Bo Andersen som dirigent enstemmigt med akklamation.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med Dansk
Sejlunions vedtægter. Dirigenten konstaterede, at mødets dagsorden fulgte sejlunionens vedtægter, og at der i øvrigt ikke var bemærkninger til dagsordenen.
72 sejlklubber deltog i generalforsamlingen, heraf 25 ved fuldmagt. I alt var 26.515 stemmer
repræsenteret.
Som stemmetællere valgtes Jørgen Meyer og H.C. Hansen.

2. Formandens beretning
Hans Natorp fremlagde sin mundtlige beretning. Den skriftlige beretning var sendt ud til alle
delegerede og er tilgængelig på sejlsport.dk/generalforsamling.
Hans Natorp redegjorde for sejlsportens udfordringer og nævnte undersøgelsen Havets Motionister, som går i dybden med sejlsportens vilkår. Undersøgelsen beskriver de forhold, som
kendetegner klubber i positiv udvikling og klubber med faldende medlemstal.
Hans Natorp fremhævede sejlklubbens rolle i at skabe tilbud og en ramme, som er attraktiv
for aktive mennesker. Udvikling forudsætter samarbejde og åbenhed over for og anerkendelse
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af nye tendenser og ideer. Klubben skal tilpasse sig de mennesker og det miljø, som man ønsker i fællesskabet.
Hans Natorp nævnte de DS Netværk, som i løbet af året er opstået inden for ungdom, klassebåde, sejlsportsliga og kredsene. Netværkene er gode, stærke fora med engagerede mennesker om en fælles interesse. Hans Natorp takkede for engagementet og deltagelsen.
Hans Natorp nævnte endvidere sejlunionens fokus på effektiv økonomi og administration. Vi
har godt fat i den opgave. Vi skal sikre finansiering på den lange bane. Dansk Sejlunion skal
inden 2016 have sikret den fremtidige finansiering. Dansk Sejlunion skal være attraktiv for
samarbejdspartnere ved at være gode til det, vi gør.
Sejlsportsligaen blev lanceret i 2014. Konkurrencen klub mod klub giver en særlig stemning.
Sejlsportsligaen fik en god start, og den bliver i 2015 udvidet med en 2. division.
Hans Natorp roste klubber, som er lykkedes med at tiltrække store sejlsportsbegivenheder i
Danmark. Mange frivillige er klar til at løfte arrangementerne, som også giver mulighed for at
frivillige fra andre klubber kan være med i mesterskaberne.
Sejlerlandsholdet har præsteret flot. Sejlerlandsholdet er en væsentlig aktivitet, som udvikler
dansk sejlsport. De flotte resultater giver sportslige forhåbninger og finansielle udfordringer,
som vi skal løse. Hans Natorp roste desuden projekterne Team Vestas Wind, SAP Extreme
Sailing og Danish Youth Vikings og de flotte internationale resultater i ikke-olympiske klasser.
Hans Natorp udtrykte forhåbning om, at Dansk Sejlunion på længere sigt kan understøtte
disse aktiviteter.
Hans Natorp fremhævede de mange muligheder, som sejlsporten tilbyder: kurser, forsikringstilbud, medlemsfordele, rådgivning, sejlerskoler og tursejlerapp. Der er en god udvikling i
gang mange steder, og Hans Natorp udtrykte forhåbning om, at sejlsporten bliver endnu
skrappere til at inspirere mennesker til oplevelser.
Hans Natorp takkede alle frivillige i sejlklubberne, TORM Fonden, kolleger i bestyrelse og sekretariatets medarbejdere for indsatsen i 2014.
Dirigenten satte herefter beretningen til debat.
Erik Venøbo, Bønnerup Strand, påpegede fald i medlemstal, øget forbrug på eliten, mindre
forbrug til ungdom og bredde samt om sejlsportsliga favner bredt. Erik Venøbo savner opmærksomhed fra den politiske ledelse. Formand og bestyrelse er ledelse for alle sejlklubber også for de klubber, som ikke deltager i generalforsamlingen. Man skal være ansvarlig for helheden. Erik Venøbo ønsker en redegørelse for afvigelser fra budgettet, som blev lagt for
2014. Erik Venøbo spurgte, hvorfor man skal have aflønning af formand, når man har en direktør. Bestyrelse skal i mindre grad detailstyre. Erik Venøbo henviste til, at mange mennesker var involveret i udarbejdelsen af DS Strategi 2011. Det virker utroværdigt at iværksætte
arbejde med ny strategi.
Hans Natorp henviste detaljer om budget og regnskab til næste punkt på dagsordenen.
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Hans Natorp understregede, at bestyrelse og ledelse er meget skarp på snitfladen og arbejdsdelingen mellem bestyrelse og sekretariatets ledelse. Bestyrelsen står for det politiske, og
ledelsen er ansvarlig for gennemførelsen.
Arbejdet med DS Strategi 2011 har sat et klart aftryk i Dansk Sejlunions arbejde. DS Strategi
2011 udløber i 2015, og derfor skal vi have en ny strategi, som viser retning og ramme.
Hans Natorp noterede sig ønsket om større tilstedeværelse af bestyrelsen ude i klubberne.
Lars Chresten Møller, formand Gråsten Sejlklub, bad formanden om at redegøre for
Dansk Sejlunions opfølgning på generalforsamlingens beslutning fra 2014 om rammerne for
sejlklubbernes beslutningskompetence.
Hans Natorp redegjorde for Dansk Sejlunions dialog med DIF om det juridiske grundlag, vedtægter, offentlighed og forretningsgange. Dansk Sejlunion er en del af det idrætslige tvistløsningssystem. Beslutninger i idrættens tvistløsning har i idrætten den samme gyldighed, som
domstolenes afgørelser har i det øvrige samfund. Det juridiske grundlag står fast og lader sig
ikke ændre. Men vi har arbejdet med håndteringen af juraen. Vi har opnået en ny vejledning,
åbenhed om afgørelser, beredskab i sekretariatet til håndtering af potentielle sager og vi tilbyder kurser i håndtering af konflikter og potentielle eksklusionsager. Afgørelsen fra DIF står fast
og den skal efterleves.
Willy Sahl, Dyvig Bådelaug, ønsker, at Dansk Sejlunion havde inddraget sejlklubberne om
håndtering af juraen. Willy Sahl peger på udfordringer med sejlklubbernes vedtægter.
Poul Bendixen, Skagen Sejlklub, havde forventet, at Dansk Sejlunion havde inddraget de
klubber, som har konkrete erfaringer med eksklusion.
Hans Natorp redegjorde for, at Dansk Sejlunion via sit medlemskab af Danmarks Idrætsforbund er forpligtet til en vis udformning af foreningernes vedtægter. Hans Natorp understreger, at Dansk Sejlunion i højeste grad er opmærksom på sejlklubbens vanskelige situation, når
man er i en konflikt. Dansk Sejlunion har beredskabet til at støtte klubberne i personkonflikter.
Willy Sahl efterlyste, at Dansk Sejlunion inddrager sejlklubberne for at få eksempler på,
hvordan juraen virker i virkeligheden. Willy Sahl understreger vilje til at bidrage med konkrete eksempler på foreningernes udfordringer.
Poul Bendixen finder det urimeligt, at det er let at komme ind i en sejlklub og næsten umuligt at komme ud. Poul Bendixen bad om en redegørelse for, at det er muligt for KDY at have
særlige kriterier for optagelse af nye medlemmer.
Hans Natorp redegjorde, at det er muligt at ekskludere et medlem, når saglighed og begrundelse er tilstrækkelig. Vejledningen fra DIF findes på sejlsport.dk/mere/dansk-

sejlunion/organisation/udvalg og vil blive formidlet videre til sejlklubberne direkte.
Christian Lerche, KDY, redegjorde for KDY’s kriterier for optagelse. Udgangspunktet er, at
alle er velkomne i sejlklubben. Enhver, der har søgt medlemskab i KDY, er blevet optaget.
Peter Thomsen, Fredericia Sejlklub, fortalte om klubbens arbejde det forgangne år med at
opdatere klubbens vedtægter. Det er et meget omfattende arbejde.
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Christian Lerche ønskede tillykke med de sportslige resultater og tak for sejlsportsligaen.
Man er meget tilfreds med, at sejlsportsligaen er blevet sat i værk og ikke mindst, at projektet
har et væsentligt udviklingsperspektiv. Det er helt naturligt, at opstart vil koste mere. Christian Lerche bad om en kommentar til forbrug på børn og ungdom og på elite-området. Christian Lerche finder sagsbehandlingstiden i Ordensudvalget lang og opfordrer til hurtigere behandling af vanskelige sager.
Hans Natorp bekræftede, at bestyrelsen har truffet en politisk beslutning om såvel Sejlsportsligaens som elitens økonomiske resultater. Sekretariatet understøtter en hurtig sagsbehandling
i Ordensudvalget.
Erik Venøbo var ikke tilfreds med formandens redegørelse om forbrug.
Poul Bendixen spurgte til Dansk Sejlunions arbejde med at fjerne forsikringsafgift.
Hans Natorp bekræftede, at Dansk Sejlunion diskuterer med ministre for kultur, miljø og
skat. Alle partier undtagen Liberal Alliance har stemt for afgiftsforøgelse. Det gør en ændring
særdeles vanskelig. Vi har brug for solid dokumentation af de erhvervsmæssige konsekvenser
af afgiften.
Peer Bent Nielsen gav udtryk for, at afgiften er en finanspolitisk realitet, og der ikke er forhåbning om, at afgiften bliver fjernet.
Anne Holst, Bogense Sejlklub, efterlyste målrettede tilbud til 18-25 årige, som ikke har sejlet før.
Hans Natorp erklærede sig enig i udfordringen og redegjorde for, at Dansk Sejlunion arbejder
med at skaffe finansiering til ”Vild med Vand - Velkommen på Havnen”-projektet.
Dirigenten konstaterede utilfredshed fra Bønnerup Sejlklub til dele af formandens beretning.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger.
Forsamlingen tog herefter årsberetningen til efterretning med akklamation.

3. Årsrapport 2014
Erik Schulz, politisk økonomiansvarlig i Dansk Sejlunions bestyrelse, orienterede om
regnskabet som helhed. Sejlunionens økonomi er solid. Medlemmerne og samarbejdspartnere
kan være trygge ved Dansk Sejlunion. Økonomistyringen er blevet styrket betydeligt de seneste to år.
Henrik Blakskjær, økonomichef Dansk Sejlunion, fremlagde årsrapport 2014 og redegjorde for resultatopgørelsen og for afvigelser i forhold til det budgetterede. Henrik Blakskjær redegjorde for disponering af årets resultat og effekt på egenkapitalen. Endelig redegjorde Henrik Blakskjær for Dansk Sejlunions balance. Talepapir og præsentation af regnskab 2014 er
tilgængelig på sejlsport.dk/generalforsamling.
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Christian Lerche takkede for grundig præsentation af årsrapporten. Christian Lerche savnede dog svar på, om tidspunktet for bestyrelsens kendskab til elitens resultat. Christian Lerche bemærkede, at afskrivninger på ligaens både er en væsentlig faktor i ligaens resultat og
opfordrede til en anden afskrivningsprofil, som kunne frigive ramme til aktivitet.
Henrik Blakskjær redegjorde for afskrivninger på Dansk Sejlunions syv J/70-både. Bådene
afskrives til forventet salgsværdi for bådene efter tre år. Afskrivningen balancerer mellem et
hensyn til sikkerhed og et hensyn til ligaens aktivitetsbudget.
Erik Schulz bekræftede, at der havde været politisk stillingtagen i bestyrelsen til resultatet for
sejlsportsliga og eliten.
David Brandtenhof, Lynetten, opfordrede til, at man udnyttede den afsatte ramme for ungdom og klubudvikling.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger.
Forsamlingen godkendte herefter årsrapporten med akklamation.

4. Hovedlinjer for 2015
Mads Kolte-Olsen, generalsekretær Dansk Sejlunion, redegjorde for prioriteterne for
Dansk Sejlunions arbejde i 2015. Præsentation med beskrivelse af indsatsen er tilgængelig på
sejlsport.dk/generalforsamling. Dansk Sejlunion arbejder med at inspirere og motivere til at
søge sejlsporten, skabe muligheder og fjerne barrierer for sejlsporten, udvikle og træne kompetencer i sejlsporten og samarbejde mellem sejlklubber, netværk og udvalg.
Mads Kolte-Olsen redegjorde for sekretariatets organisering og for indsatsen for tur og oplevelser, kapsejlads og liga, børn og unge, landshold og talent, klubudvikling, uddannelse, kommunikation, relationer og branding samt ressourcer.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var kommentarer til Dansk Sejlunions prioriteter for
2015.
Forsamlingen tog orienteringen om Dansk Sejlunions mål og indsats i 2015 til efterretning.

5. Budget 2015
Henrik Blakskjær orienterede om Dansk Sejlunions budget for 2015, herunder om detaljer i
forventede indtægter og udgifter i 2015 og tendenser. Budget og talepapir til præsentationen
er lagt frem på sejlsport.dk/generalforsamling.
Esben Christiansen, Frederikssunds Sejlklub, spurgte til den store forskel mellem det realiserede for sejladsområdet 2014 og budgettet for sejladsområdet 2015.
Henrik Blakskjær forklarede, at der i regnskabet er en særskilt opgørelse af sejlsportsligaen.
Den skal lægges sammen med de øvrige aktiviteter på sejladsområdet.
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Jan Schlüter, Skovshoved Sejlklub, spurgte til budgetforudsætning fra Sejlsportsligaen.
Henrik Blakskjær forklarede, at man i budgettet for 2015 har indlagt en forventning om, at
sejlsportsligaen balancerer med lige mange indtægter og omkostninger.
Jan Schlüter opfordrede til, at bestyrelsen tilførte et større budget til Sejlsportsligaen. Det
kan styrke kommunikationen, og det kan inspirere flere til at søge sejlsporten. Jan Schlüter
opfordrede forsamlingen til at pålægge bestyrelsen at tilføre flere midler til sejlsportsligaen.
Peter Thomsennævnte, at det har været forudsætning for etablering af sejlsportsligaen, at
ligaen i løbet af en treårig periode skal være omkostningsneutral.
Hans Natorp redegjorde for, at en forøgelse af budgettet for Sejlsportsligaen forudsætter, at
man finder en besparelse et andet sted.
Annette Diget, Silkeborg Sejlklub, argumenterede for, at ligaen får tilstrækkeligt med midler til at arbejde med kommunikation.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger til budgettet.
Forsamlingen tog herefter budgettet for 2014 til efterretning.

6. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen fremsatte forslag til medlemsklubbernes kontingent for 2016. Bestyrelsen foreslog
uændret kontingent.
Forsamlingen godkendte forslaget om kontingent 2016 på 98,50 kr.

7. Indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget forslag fra medlemmerne.

8. Valg af formand
Generalforsamlingen skal i lige år vælge en formand for Dansk Sejlunion. Punktet var derfor
ikke aktuelt på dette års generalforsamling.

9. Valg til bestyrelse
Der var i alt fem kandidater til fire pladser i Dansk Sejlunions bestyrelse. De fem kandidater
præsenterede sig kort for forsamlingen. Kandidaterne havde forinden offentliggjort deres valgoplæg på sejlsport.dk.
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Resultatet af valghandlingen blev:






Jørgen Larsen, indstillet af Kerteminde Sejlklub. Valgt med 17.393 stemmer.
Christina Nielsen, indstillet af Sejlklubben Sundet. Valgt med 16.275 stemmer.
Jesper Andersen, indstillet af Aarhus Sejlklub. Valgt med 14.916 stemmer.
Christian Hangel, indstillet af Frederikssunds Sejlklub. Valgt med 12.527 stemmer.
Michael Cholewa, indstillet af Vedbæk Sejlklub, fik 11.482 stemmer og blev ikke valgt.

Michael Cholewa blev valgt til posten som suppleant.
Hans Natorp takkede Erik Schulz og Ole Ingemann-Nielsen for deres indsats som medlem af
Dansk Sejlunions bestyrelse.

10. Valg til Ordensudvalget
Generalforsamlingen skal i ulige år vælge medlemmer til Dansk Sejlunions Ordensudvalg.
Følgende personer stillede op som kandidater til Ordensudvalget:







Niels Bo Andersen
Henrik Andersen
Peer S. Jørgensen
Torben Bondrop
Holger Fabian Jessing
Carl Gerstrøm

Forsamlingen valgte enstemmigt med akklamation kandidaterne til Ordensudvalget frem til
generalforsamlingen 2017.
Hans Natorp og Niels Bo Andersen takkede John Christensen for hans indsats som medlem af
Ordensudvalget.

11. Interne revisorer
Generalforsamlingen skal hvert år vælge to interne revisorer.
Jørgen Meyer, Kolding, og H.C. Hansen, København, blev genvalgt enstemmigt med akklamation som interne revisorer frem til generalforsamlingen 2016.

12. Eventuelt
Hædersbevisninger
Hans Natorp hædrede Ole Ingemann-Nielsen med Dansk Sejlunions Guldnål og Børge Dammand med Dansk Sejlunions Ærestegn.
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TORM prisen
Jens Bjergmose, direktør TORM Fonden uddelte TORM prisen 2015 til Claus Møller Christensen,
Skælskør Amatør Sejlklub, og overrakte 30.000 kr. til klubbens arbejde.

Andet
Lars Ive, formand KDY, fortalte om KDY’s 150 års jubilæum og foreslog i den forbindelse, at
generalforsamlingen i 2016 blev afholdt i det østlige Danmark.
Peter Thomsenfortalte om mulighederne i Match Racing Danmark og inviterede alle sejlerskoler til Middelfart i oktober måned. Man vil styrke dialogen mellem sejlerskolerne om at udvikle kvaliteten af sejlerskolerne.
Anne Holst, Bogense Sejlklub, takkede for modtagelsen som ung, lyshåret kvinde til en generalforsamling med mange ældre, gråhårede mænd.
Peer Bent Nielsen gav udtryk for den holdning, at man ved valg til bestyrelsen burde afgive
præcist fire stemmer. Dirigenten havde instrueret forsamlingen i, at man kunne afgive indtil
fire stemmer. Dirigenten afviste denne kritik af valghandlingen.
Niels Bo Andersen takkede for god ro og orden.
Man afsluttede generalforsamlingen med at udbringe et trefoldig leve for dansk sejlsport.

Niels Bo Andersen
Dirigent

Mads Kolte-Olsen
Generalsekretær og referent
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