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Har I hørt om vores eksklusion fra Dansk Sejlunion?



Kender I til årsag og baggrund?



Har I tænkt over, at jeres sejlklub meget nemt kan komme i samme situation?



Vil jeres sejlklub være med til at ændre på vedtægterne og dermed få skabt en større sikkerhed for
fremtidig eksistensberettigelse?



Vil I hjælpe Gråsten Sejlklub med at få en sund selvbestemt klubdisciplin til at sejre over bureaukrati, topstyring, juristeri og utilpassede vedtægter?



Vil I hjælpe Gråsten Sejlklub med at komme tilbage i organiseret sejlsport?

Vores absolut sidste chance i Gråsten Sejlklub er jeres stemme mod godkendelse af vores
eksklusion på forestående generalforsamling i Dansk Sejlunion den 9. april 2016.

Kære sejlklub under Dansk Sejlunion
Vi skriver til jer, fordi vi mener at dansk sejlsport har behov for hjælp – lige nu for jeres hjælp.
Gråsten Sejlklub er en velfungerende sejlklub med 250 medlemmer. Vi har en særdeles aktiv juniorafdeling i vækst og med talenter på højt niveau.
I 2012 ekskluderede vi et seniormedlem, der gennem en lang periode havde opført sig utilpasset i klubben. Dette udvist i bl.a. druk, trusler, ævl, kævl og konstant støj og ballade. Alle sejlklubber i Danmark
er på en eller anden måde bekendt med denne medlemstype, og vil på et eller andet tidspunkt blive udsat for at skulle drage handling overfor en sådan.
Vi vil ikke gå i detaljer her, men i stedet henvise til de slides, vi har bilagt denne skrivelse. Heri forsøger
vi at beskrive hovedgrundlaget for vores beslutninger.
Dog finder vi det vigtigt, at fremhæve et par særlige forhold i forløbet.
På Dansk Sejlunions generalforsamling i 2014 fremsatte Gråsten Sejlklub et ændringsforslag til §15 i
vedtægterne, hvori der lægges op til en ændring af ordensudvalgets beføjelse i eksklusionssager, der på
forhånd er afgjort i overensstemmelse med vedtægterne i egen sejlklub.
Set i lyset af sagens udvikling frem til i dag lod vi os desværre (med vægt på desværre) overtale til at
trække vort forslag til fordel for et tilpasset forslag, hvori det pålægges bestyrelsen i Dansk Sejlunion at
gå i dialog med Danmarks Idrætsforbund med det formål, at få vedtægterne rettet ind til fordel for større lokal egenbestemmelse i eksklusionssager som Gråsten-sagen.
Absolut intet er sket herefter. På generalforsamlingen i 2015 i Dansk Sejlunion sneg Hans Natorp sig
helt uden om Gråsten-sagen i sin mundtlige beretning. I årsrapporten er Gråsten-sagen nævnt, men
handlingen omkring det vedtagne forslag fra generalforsamlingen i 2014 er radikalt ændret med hensyn
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til formål. Der er nu ikke længere tale om nødvendige vedtægtsændringer som formål, men nu i stedet
om forebyggende handlinger som formål.
Hvorfor støtter Dansk Sejlunion ikke op om det behov for egenbestemmelse, vi har ude i klubberne i
sådanne sager? Hvorfor manipulerer Dansk Sejlunion med grundlag og beslutninger, der skal medvirke
til, at vi selv kan få lov til at bestemme det basale ude i vores klubber, når de overordnede rammer i
øvrigt er i orden og fulgt til punktlighed?
Vi er blevet ekskluderet af Dansk Sejlunion, fordi vi er blevet pålagt at genoptage det medlem, vi af forklarlige grunde har ekskluderet fra vores sejlklub og ikke har villet genoptage.
Vi er blevet ofre for et ordensudvalg, der ikke forholder sig til den reelle og aktuelle situation i vores
sejlklub omkring den nødvendige eksklusion af et tidligere seniormedlem.
Med ét er vores aktive juniorer og kapsejlere blevet frataget rettigheder og muligheder i en sejlsportsorganisation, fordi én enkelt seniorsejler uden behov for junior- og kapsejlerafdeling får medhold i, at
det er i orden at opføre sig utilpasset, når blot man ikke gentager de enkelte påtalte fortrædeligheder.
Det er vort inderligste håb, at jeres sejlklub vil støtte os i vores synspunkter ved ikke at godkende en
eksklusion af os på kommende generalforsamling.
Husk at det er nødvendigt at være fysisk til stede på generalforsamlingen for at kunne afgive stemme.
Med håb om jeres forståelse for vores helt urimelige behandling i denne sag– og herigennem jeres
medvirken til, at Gråsten Sejlklub fortsat kan være en del af den organiserede sejlsport under Dansk
Sejlunion.
Håber at vi ses til generalforsamlingen, hvor vi som ekskluderet sejlklub ikke må være deltagende, men
får lov til at fremlægge vores sag fra Gråsten.
Med de bedste sejlerhilsener fra Gråsten Sejlklub

Bilag: pdf af slides vedr. Gråsten-sagen
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Kan et foreningsliv baseres på lokal og frivillig indsats uden
egenbestemmelse?
• Gråsten Sejlklub har i de seneste 4 år kæmpet med
overmagterne Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund om
egenretten til at fravælge et medlem, der ikke vil indordne sig
under det brede fællesskab i sejlklubben.

• Krise med trussel om nedlukning af bl.a. en særdeles
velfungerende ungdomsafdeling og kapsejlerafdeling – dette
blot fordi et enkelt medlem ikke vil opføre sig ordentligt og
indordne sig under klubbens regler.

Graasten Sejlklub

Fakta om Graasten Sejlklub
• Stiftet i 1929 – medlem af sejlunionen fra første dag
• 250 medlemmer
• 50 juniormedlemmer – heraf flere på højt niveau
• 120 bådpladser

• Klub i udvikling

Hvorfor eksklusion og hvordan
• Ubehøvlet adfærd
• Overholder ikke regler
• Overfuser havnemester
• Truer sejlklubbens fremtid
• Alkohol

100 %

• Skaber strid og støj
• ”Ikke min skyld, men alle andres”

94 %

Så er sagen da afgjort ?????
•
•
•
•
•

Vores vedtægter er godkendt af sejlunionen
Vi har søgt rådgivning i sejlunionens sekretariat
Vi har fulgt regler og procedurer
Besluttet af 100 % enig bestyrelse
Besluttet af næsten 100 % enig generalforsamling

Nej desværre – det er den ikke !!!!!!
• Ordensudvalget i vores sejlunion

§§§§ Ordensudvalget

Hvad SKER der lige her??????
- Ordensudvalget underkender vores egen afgørelse
• Underkender rådgivning fra eget sekretariat
• Underkender vores generalforsamlingsbeslutning med tæt på 100 % majoritet
• Underkender vores skriftlige påtaler - ikke præcise nok (jura)
• Der skal være sket ”noget rigtig grimt” (kriminel handling?)

Danmarks Idrætsforbund stadfæster kendelsen
• Topstyrelse – ”magt følger penge” og den ”hellige foreningsret”

• Afgjort på forhånd?

Det vil vi ikke affinde os med i Gråsten !!!
- vi stiller op med forslag til vedtægtsændring
• Generalforsamling 2014 i Unionen

§15 Ordensudvalget
”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.”

Vi lader os overtale - desværre
• Topstyrelse – ”magt følger penge”

- Trods stor modstand fra deltagene sejlklubber trækker vi vort forslag til
fordel for følgende forslag:
Generalforsamlingen pålægger - med baggrund i
problemstillingen fra eksklusionssagen i Gråsten Sejlklub –
Dansk Sejlunions bestyrelse at gennemføre en dialog med
DIF, der skal revidere rammerne for klubbernes selvstyre.
Formålet er at sikre medlemsforeningerne størst mulig
egenbestemmelse i relation til interne forhold. Med rammer
menes bl.a. standardvedtægter, administrative procedurer
og rådgivning til medlemsforeninger fra såvel Dansk
Sejlunion og DIF.”

Forslaget bliver vedtaget!

Resultat ??
• Generalforsamling 2015 – uddrag af årsrapport

Gråsten Sejlklub er smidt ud af Unionen
• Vi vil ikke genoptage det ekskluderede medlem
• Afgørelse skal træffes lokalt og ikke centralt
• Først 5 måneders suspension
• Ingen forsøg på alternativ løsning
• ”Punktum” ved at smide en velfungerende sejlklub med 250 medlemmer og
juniorsejlere på eliteplan ”på gaden” på grund af 1 medlems manglende
tilpasningsevne

Hvorfor er det gået så galt ??
• Dårlig rådgivning
• Forældede vedtægter
• Topstyret organisation
• Stædigt medlem
• Også stædig sejlklub – vi er frivillige og vil selv bestemme i sådanne afgørelser

