VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNIONS UNGDOMSNETVÆRK

1. NETVÆRKETS NAVN OG HJEMSTED
Netværkets navn er Dansk Sejlunions Ungdomsnetværk.
Dansk Sejlunions Ungdomsnetværk er et DS Netværk.
Ungdomsnetværkets hjemsted er Dansk Sejlunion, Brøndby Kommune.

2. NETVÆRKETS FORMÅL
Ungdomsnetværkets formål er:
- At støtte Dansk Sejlunion i at udarbejde og implementere strategier, politikker og værktøjer der placerer
sejlsport som en attraktiv og spændende sport for unge.
- At støtte Dansk Sejlunion i at udvikle koncepter, som kan skabe rekruttering til, og fastholde unge i
sejlsporten og sejlerlivet.

3. DELTAGERE
Deltagere i Ungdomsnetværket kan være:
- Ungdomsledere fra klubber, som er medlem af Dansk Sejlunion (DS).
- Unge 16 – 25 år som er medlemmer af klubber under DS
- Ældre end 25 år som er medlemmer af klubber under DS med interesse for at støtte op om formålet.
Indmeldelse sker ved medlemskab i Ungdomsnetværkets Facebookgruppe der administreres af bestyrelsen.
Ungdomsnetværkets bestyrelse skal godkende nye deltagere.
En afvist deltager kan anke afgørelsen til Dansk Sejlunions bestyrelse.

4. KONTINGENT
Der opkræves ikke kontingent.

Netværket støttes af DS med et tilskud der kan anvendes til bestyrelsens befordring og møder, samt tilskud
til egne events.

5. UDMELDELSE/ UDELUKKELSE AF DELTAGERE
Udmeldelse skal ske ved afmelding i netværkets facebookgruppe.
Udelukkelse af en deltager kan finde sted, såfremt vedkommende i sit forhold til netværket udviser
generende opførsel/ grov usømmelighed.
Udelukkelse besluttes af bestyrelsen.
En udelukket deltager kan anke afgørelsen til Dansk Sejlunions bestyrelse.
Dansk Sejlunion kan udelukke en deltager fra Ungdomsnetværket jf. retningslinjerne i Dansk Sejlunions
vedtægter § 27.

6. STYRENDE FORSAMLING OG UNGDOMSNETVÆRKETS ØVRIGE ORGANISERING
Ungdomsnetværket er organiseret i følgende organer:
- Årsmødet
- Bestyrelse
- Virtuel dialog

6.1 Årsmødet
Ungdomsnetværkets styrende forsamling er årsmødet, hvor samtlige deltagere har mulighed for at deltage.
Indkaldelse til årsmødet skal ske med minimum tre ugers varsel på facebook.
Alle deltagere har taleret og én stemme på årsmødet.
Årsmødet afholdes normalt en gang årligt i forbindelse med DS klubkonference i efteråret.
På årsmødet vælges bestyrelsen for det kommende år.

6.2 Bestyrelse
Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer, der vælges på årsmødet for en periode på to år, og således
at to bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år og tre i ulige år.
Det er en hensigt at bestyrelsen består af ca. ligeligt unge og ”ældre”.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og økonomiansvarlig. Konstitueringen skal
ske umiddelbart efter årsmødet.
Årsmødet kan vælge suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen har den styrende og udøvende myndighed i alle netværkets anliggender. Formand og/eller to
bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst tre af bestyrelsens medlemmer deltager i beslutningerne.
Enhver afstemning ved bestyrelsens møder afgøres ved simpelt absolut flertal. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen er ansvarlig for at afregne udgifter med DS, og afholde disse inden for rammen af det tildelte
tilskud.
Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til årsmødet, jf. pkt. 6.1.
Bestyrelsen kan indkalde til ekstra årsmøde, og skal gøre det, hvis 10 deltagere anmoder om det.

7. REGNSKAB
På årsmødet orienteres om, hvorledes det tildelte tilskud fra DS er forbrugt i det forgangne år.

8. FORSLAG TIL ÅRSMØDET
Forslag der ønskes forelagt årsmødet til behandling / godkendelse, kan indstilles af Ungdomsnetværkets
deltagere.
Forslag til behandling / godkendelse skal være opslået på facebookgruppen senest to uger inden Årsmødet.
Forslag til godkendelse skal indeholde selve forslaget samt en begrundelse for forslaget.

9. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Årsmødet kan træffe beslutning om at ændre Ungdomsnetværkets vedtægter.
2/3 af Ungdomsnetværkets deltagere skal stemme for vedtægtsændringerne. Hvis der opnås 2/3 stemmer
for vedtægtsændringerne uden, at 2/3 deltagere er repræsenteret, indvarsles et ekstra årsmøde med dette
punkt på dagsordenen, og vedtægtsændringerne kan så vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.
Vedtægtsændringer kan ikke være i strid med Dansk Sejlunions vedtægter og retningslinjer for DS Netværk,
og skal godkendes af DS bestyrelse.

10. TEGNING
Ungdomsnetværket tegnes af formanden og et medlem af Bestyrelsen i fællesskab.
Ungdomsnetværket kan ikke købe, sælge eller pantsætte aktiver.
Ungdomsnetværket kan ikke optage lån.

11. UNGDOMSNETVÆRKETS OPLØSNING
Dansk Sejlunion kan til enhver tid opløse Ungdomsnetværket, hvis Ungdomsnetværket ikke opfylder sit
formål, jf. pkt. 2.
Ungdomsnetværket kan endvidere opløses, hvis 2/3 af deltagerene stemmer for en beslutning om
opløsning af Ungdomsnetværket.

Godkendt af DS bestyrelse den xx.xx.xxxxx

