Dansk Sejlunions generalforsamling 2017
Dansk Sejlunion inviterer alle klubber i Dansk Sejlunion til årsmøder i DS Netværk og
ordinær generalforsamling lørdag den 18. marts 2017, kl. 10.00 – 17.00, på Hotel
Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg.
Dagens program
10.00 – 12.00 Møder i DS Netværk og seminar om DS Strategi 2018
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 17.00 Generalforsamling
Dagsorden for generalforsamling 2017
1. Valg af dirigent
2. Årsberetning 2016 (godkendelse)
3. Årsrapport 2016 (godkendelse)
4. Budget 2017 (orientering)
5. Dansk Sejlunions prioriteringer for 2017 (orientering)
6. Forslag fra bestyrelsen om kontingent (vedtagelse)
7. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag
8. Valg af formand
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
- fire medlemmer vælges for en 2-årig periode
- En suppleant vælges for en 2-årig periode
10. Valg af medlemmer til Ordensudvalget
11. Valg af to interne revisorer
12. Eventuelt
Valg af formand og medlemmer af bestyrelsen
Generalforsamlingen skal vælge en formand for et år, fire medlemmer af bestyrelsen
for to år og en suppleant for to år.
Hans Natorp blev i april 2016 valgt som formand for Dansk Sejlunion for to år. Han
træder tilbage efter ved Dansk Sejlunions generalforsamling marts 2017 for at koncentrere sig om næstformandsposten i Danmarks Idrætsforbund.
Klubben indstiller kandidat. Indstilling skal være skriftlig og omfatte sejlklubbens motivation, beskrivelse af kandidat og kandidatens valgoplæg. Skema til indstilling på
sejlsport.dk/generalforsamling.
Indstilling til formandsposten, bestyrelsen og suppleant skal være modtaget i Dansk
Sejlunion senest mandag den 13. februar 2017, kl. 12.00, på ds@sejlsport.dk
Valg af medlemmer til Ordensudvalg
Generalforsamlingen skal vælge mindst 5 medlemmer til Ordensudvalget. Kandidatur
skal være meddelt til Dansk Sejlunion senest den 13. februar 2017, kl. 12.00, på
ds@sejlsport.dk

Dokumenter til mødet
Alle dokumenter til mødet bliver offentliggjort på sejlsport.dk/generalforsamling.
Kandidater til formand og bestyrelse samt skriftlig beretning bliver offentliggjort på
sejlsport.dk senest den 18. februar.
Årsrapport 2017, budget 2017 og prioritering for 2017 bliver offentliggjort på sejlsport.dk senest den 8. marts.
Møder i DS Netværk og seminar
Inden generalforsamlingen – lørdag kl. 10-12 på Hotel Christiansminde - afholdes
årsmøder i DS Netværk. Alle interesserede kan deltage.
Dansk Sejlunion er desuden vært ved en debat om DS Strategi 2018 ”Flere mennesker på havet – i flere timer”.
Deltagelse
Alle medlemsklubber af Dansk Sejlunion kan deltage i generalforsamlingen med op til
tre delegerede. Den ene delegerede skal have mandat til at afgive klubbens stemmer.
Klubbens medlemstal pr. 31. december 2016 udgør klubbens antal stemmer på generalforsamlingen.
Klasseorganisationer for internationalt, skandinavisk eller nationalt godkendte klasser
kan sende op til to delegerede, der dog ikke har stemmeret.
Klubben skal tilmelde sig senest den 26. februar på sejlsport.dk/generalforsamling.
Det koster 250 kr. pr. person at deltage og omfatter frokost, vand, kaffe, snack og
gode møder.
Fuldmagter
En klub, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan overdrage sin stemmeret og sit stemmetal til en anden sejlklub inden for samme kreds.
Klubben skal senest den 13. marts kl. 12.00 sende mail til ds@sejlsport.dk med oplysning om, at man overdrager sine stemmer til en anden klub. Formular til fuldmagt
på sejlsport.dk/generalforsamling.
Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte Annette Borup, Dansk Sejlunion, tlf.: 8820 7006 eller
e-mail: annette.borup@sejlsport.dk med dine spørgsmål om generalforsamlingen.
Venlig hilsen

Mads Kolte-Olsen
Generalsekretær

