Referat
Dansk Sejlunions Generalforsamling 2017
Dansk Sejlunion holdt ordinær generalforsamling lørdag den 9. april 2016, kl. 13.00 – 17.00
på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
51 sejlklubber deltog i generalforsamlingen, heraf 5 ved fuldmagt. I alt var 20.912 stemmer repræsenteret i mødet. Derudover deltog 11 klasseorganisationer, samarbejdspartnere og Dansk
Sejlunions sekretariat. I alt deltog 145 personer i generalforsamlingen.

1. Velkommen og valg af dirigent
Lars Erik Hornemann, borgmester Svendborg Kommune bød deltagerne i Dansk Sejlunions generalforsamling velkommen til Svendborg.
Hans Natorp, Dansk Sejlunion bød velkommen til alle deltagere i Dansk Sejlunions Generalforsamling 2017.
Hans Natorp bad forsamlingen om, med et minuts stilhed, at mindes venner af sejlsporten,
som var gået bort i det forgangne år. Æret være deres minde.

2. Valg af dirigent
Hans Natorp foreslog Michael Vilhelm Nielsen, advokat og partner Plesner, som dirigent.
Forsamlingen valgte med akklamation Michael Vilhelm Nielsen som dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med frister i Dansk Sejlunions vedtægter. Dirigenten konstaterede, at mødets
dagsorden fulgte sejlunionens vedtægter. Dirigenten konkluderede, at forslag om kontingent
kunne behandles på trods af, at forslag var udsendt senere end frist i Dansk Sejlunions vedtægter.
Jørgen Meyer og Steen Wintlev blev ved akklamation valgt som stemmetællere.

3. Formandens beretning
Hans Natorp fremlagde den mundtlige beretning. Den skriftlige beretning var inden generalforsamlingen blevet offentliggjort på sejlsport.dk og udleveret i trykt form på mødet.
Hans Natorp redegjorde for udfordring med at tiltrække ekstern finansiering. Det har højeste
prioritet for Dansk Sejlunion at sikre indtægt til at finansiere et højt aktivitetsniveau. Hans Natorp fremhævede fællesskabet mellem sejlklubber og Dansk Sejlunion. De seneste oplysninger
om medlemstal antyder, at flere års fald i antal medlemmer er vendt til en lille vækst. Hans
Natorp fremhævede sejlklubbernes mulighed for at bruge klubkonsulenterne til at rådgive om
at vende negativ udvikling. Hans Natorp ønskede dansk sejlsport tillykke med medaljer ved de
Olympiske Lege i Rio 2016 og flotte resultater ved VM og EM. Fundamentet for dette er lagt i
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sejlklubberne. Hans Natorp opfordrede til, at man engagerede sig som i frivillig i Worlds 2018 i
Aarhus.
Dirigenten satte herefter beretningen til debat.
Thomas Høyer, Bådforeningen Trekanten, savnede i beretningen, at Dansk Sejlunion forholdt sig til klubbers mulighed for at ekskludere medlemmer. Dansk Sejlunion bør rådgive
klubber om, hvordan de kan ekskludere medlem.
Hans Natorp anerkendte, at det kan være vanskeligt for en sejlklub at håndtere eksklusioner.
Dansk Sejlunions sekretariat rådgiver derfor sejlklubberne om håndtering af konflikter i sejlklubber. Dansk Sejlunions sekretariat følger i sin rådgivning af klubber om eksklusion den linie,
som Idrættens Højeste Appelinstans lagde i Gråsten-sagen. Det er muligt at ekskludere, når
sejlklubben sikrer sig, at en række forhold er opfyldt.
Luc Ghysel, Nordøstjylland Kreds og Aalborg Sejlklub, henviste til Havets Motionister og
spurgte, om Dansk Sejlunion forventer, at klubberne tilbyder børnefamilier taskesejlads. Er det
rimeligt, at sejlklubber skal investere i kajakker og bedre forhold for vinterbadere? Luc Ghysel
spurgte, hvorfor havnen skal være medlem af FLID (Foreningen af Lystbådehavne i Danmark)
for at være med i Vild med Vand? Liga er spændende, men J/70 er en dyr båd. Luc Ghysel
spurgte til formålet med, at Dansk Sejlunion vil overtage administrationen af fritidssejleruddannelsen fra Søfartsstyrelsen. Der er behov for kurser i foreningsledelse og vedtægter. Gråsten-sagen har understreget det enkelte medlems rettigheder. Det er svært at finde Dansk
Sejlunions vedtægter på sejlsport.dk
Hans Natorp svarede, at undersøgelsen Havets Motionister fra 2016 giver et billede af mangfoldigheden i dansk sejlsport. Undersøgelsen viser, at mange forskellige aktiviteter vokser frem
ude i sejlklubberne. Sejlklubben kan være et fællesskab for en bred vifte af aktivitet. Det er
klubbens eget valg, hvordan den vil udnytte mulighederne. Sejlunionen arbejder på at støtte
klubberne til at udvikle, hvad der giver mening lokalt.
Vild med vand er et samarbejde med FLID. FLID forudsætter medlemskab af havnen for at
kunne deltage i projektet. Dansk Sejlunion har engageret sig i arbejdet med fritidssejleruddannelsen for at bane vejen for udvikling af tilbud om uddannelsen af sejlere. Sekretariatet arbejder jævnligt på at udvikle brugervenlighed af sejlsport.dk
Marie Dela, Hellerup Sejlklub, savnede, at beretning omtalte kommunikation. Der må være
flere ambassadører til at formidle sejlsportens muligheder. Marie Dela savnede en kritisk vinkel
i beretningen.
Hans Natorp bekræftede Dansk Sejlunions ambition om at nå bredere ud til danskerne med
budskaber om sejlsportens muligheder. Den kritiske vinkel i beretning var, at Dansk Sejlunion
ikke er i mål med ekstern finansiering for 2017 og 2018.
Thomas Gudmand Høyer, pegede på det problematiske i, at Dansk Sejlunion kan afvise og
ikke godkende eksklusion.
Hans Natorp understregede, at Dansk Sejlunions sekretariat ikke kan godkende eller annullere eksklusioner. I Dansk Sejlunion er det er alene Ordensudvalget, som har den kompetence.
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Torben Bondrup, formand Ordensudvalg, bekræftede dette, og redegjorde for, at en klub
og medlem kan indbringe en eksklusion til Ordensudvalget. Udfaldet kan være en godkendelse
eller en afvisning.
Peter Thomsen, Fredericia Sejlklub, undrede sig over, at man endnu ikke har fundet en
hovedsponsor til Dansk Sejlunion. Peter Thomsen efterlyste mere synlighed af Dansk Sejlunions bestyrelse. Peter Thomsen opfordrede til, at bestyrelsen brugte kredsene noget mere til
kommunikation.
Hans Natorp bekræftede værdien af det direkte møde mellem Dansk Sejlunions bestyrelse,
kredsbestyrelse og klubbestyrelser. Hans Natorp bekræftede, at man længe har arbejdet på at
tiltrække ekstern finansiering. Fundamentet for at tiltrække ekstern finansiering er skabt.
Christians Lerche, Hellerup Sejlklub, takkede Hans Natorp for stor indsats i formandsperioden men understregede, at beretning også er bestyrelsens beretning. Christian Lerche opfordrede bestyrelsen til at forholde sig til følgende spørgsmål: Hvordan går det med relationen til
klubberne, hvordan går det med medlemsudviklingen, hvordan er Dansk Sejlunions relation til
politikere, hvor sikkert er sejlsporten på det olympiske program, hvordan er relation til bådpressen, hvordan er link mellem talent og elite, hvordan er sejlerskole programmet?
Hans Natorp bekræftede, at der er ganske mange udfordringer i sejlsporten, og flere forhold,
hvor Dansk Sejlunion skal blive meget bedre. Det gælder i særlig grad finansiering. I forhold til
politisk indflydelse, så har Dansk Sejlunion et møde i kalenderen med Skatteministeriet om
forsikringsafgift og dialog om muligheder. Dansk Sejlunion har vi investeret i international
idrætspolitik og arbejder på at bevare sejlsporten på det olympiske program.
Jens Stephensen, Taarbæk Sejlklub, savnede en beskrivelse af ungdomsuddannelse i beretningen. Juniorarbejdet er grundlaget for sejlsporten. Det er uklart, hvor Dansk Sejlunion
står i forhold til ungdomsuddannelser.
Hans Natorp var enig i, at beretningen rettede meget opmærksomhed på voksne sejlere. Det
ændrer dog ikke ved, at Dansk Sejlunion prioriterer ungdomsarbejdet højt. Dette kunne have
fremgået mere tydeligt i beretning.
Thomas Kryger, Hellerup Sejlklub, kvitterede for godt arbejde som beskrevet i beretning,
og spurgte til Dansk Sejlunions ambitioner for udvikling af ungdomsområdet.
Hans Natorp redegjorde for arbejdet med attraktive ungdomsklubber, sportslige miljøer, uddannelse af unge trænere, stævner for unge og arbejdet med at dele de gode historier på sociale medier.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger til beretningen.
Forsamlingen tog herefter årsberetningen til efterretning med akklamation.

4. Årsrapport 2016
Line Markert, Dansk Sejlunion opridsede de politiske hovedpunkter i Dansk Sejlunions
regnskab 2016. Revisionen har ingen anmærkninger i protokollatet.
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Henrik Blakskjær, Dansk Sejlunion gennemgik resultatopgørelse, væsentligste afvigelser,
disponering af årets resultat og balancen. Talepapir og præsentation af regnskab 2016 er tilgængelig på sejlsport.dk/generalforsamling.
Dirigenten satte herefter beretningen til debat. Dirigenten konstaterede, at der ikke var kommentarer til Dansk Sejlunions regnskab 2016.
Forsamlingen godkendte herefter ved årsrapporten med akklamation.

5. Budget 2017 og Prioritering
Henrik Blakskjær orienterede om Dansk Sejlunions budget for 2017. Budget 2017 og talepapir til præsentationen er tilgængelig på sejlsport.dk/generalforsamling.
Mads Kolte-Olsen, Dansk Sejlunion, redegjorde for Dansk Sejlunions prioritering for 2016.
Notatet "Prioritering 2017” er tilgængelig på sejlsport.dk/generalforsamling
Dirigenten orienterede forsamlingen om, at såvel prioritering 2017 som budget 2017 var fremlagt til forsamlingens orientering. Dirigenten satte herefter budget og prioriteter til debat.
Peter Thomsen, Fredericia Sejlklub, anfægtede bestyrelsens beslutning om kompensation
af formand på 150 tkr. Beslutningen ligger ud over det mandat, som er givet af Dansk Sejlunions generalforsamling 2012.
Henrik Voldsgaard, Dansk Sejlunion, argumenterede for, at bestyrelsens beslutning ligger
inden for mandatet. Man har alene forenklet den praktiske håndtering.
Peter Thomsen var ikke enig i den juridiske argumentation. Peter Thomsen konstaterer, at
der er indført fast formandsløn.
Henrik Voldsgaard redegør for, at den samlede budgetrammen for kompensation i 2017 er
på 150 tkr. for den samlede bestyrelse. Det er ikke forventning, at andre end formanden skal
modtage kompensationen.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger til prioritering og budget
2017.
Forsamlingen tog ved akklamation Dansk Sejlunions prioritering og budget for 2017 til efterretning.

6. Forslag til kontingent
Dirigenten konkluderede, at forslaget om kontingent 2018 kan behandles.
Line Markert, Dansk Sejlunion fremlagde forslag til kontingent 2018. Dansk Sejlunions bestyrelsen foreslår, at klubbernes kontingent pr. medlem til Dansk Sejlunion fra den 1. januar
2018 udgør 99,60 kr. Klubbernes kontingent til Dansk Sejlunion blev sidste gang justeret på
Generalforsamling 2013, hvor kontingentet for 2014 blev sat til 98,50 kr. pr. medlem i sejlklubben. Bestyrelsen har ved Dansk Sejlunions generalforsamlinger i 2014, 2015 og 2016
valgt at foreslå uændret kontingent. Man har sendt et politisk signal til medlemmerne, at
Dansk Sejlunions økonomiske udvikling til at finansiere mere aktivitet skal komme fra andre
indtægtskilder end kontingent. Kontingentet bør dog også følge med den almindelige pris- og
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lønudvikling. Finansministeriets anslår en pris og lønudvikling fra januar 2016 – januar 17 på
1,1 %. Et kontingent for 2018, som afspejler pris- og lønudviklingen i 2016-17 vil være 99,60
kr.
Forsamlingen godkendte ved akklamation forslaget om kontingent 2018 på 99,60 kr.

7. Valg af formand
Henrik Voldsgaard takkede Hans Natorp for indsatsen over 7 år som formand for Dansk Sejlunion. Hans Natorp takkede bestyrelsen og generalforsamlingen for samarbejdet.
Dirigenten konstaterede, at Line Markert var eneste kandidat til den ledige post som formand
for Dansk Sejlunion.
Forsamlingen valgte ved akklamation Line Markert som formand i et år til 2018.

8. Valg af bestyrelse
Dirigenten konstaterede, at der var fem kandidater til fem ledige pladser i Dansk Sejlunions
bestyrelse. Dirigenten oplyste, at kandidaterne havde trukket lod om fordeling af pladser på
hhv. to og et år.
Jesper Andersen, Thomas Ebert, Jens Haugaard og Anne Skovbølling blev ved akklamation valgt som medlem af Dansk Sejlunions bestyrelse i to år.
Christian Hangel blev ved akklamation valgt som medlem af Dansk Sejlunions bestyrelse i et
år
Ditte Juul Kristensen blev ved akklamation valgt som suppleant i to år.

9. Ordensudvalg
Dirigenten præsenterede kandidater til Dansk Sejlunions Ordensudvalg.
Torben Bondrop, Henrik Andersen, Lars Dahl-Nielsen, Holger Fabian-Jessing, Carl
Gerstrøm og Peer S. Jørgensen blev ved akklamation valgt som medlem af Dansk Sejlunions Ordensudvalg.

10. Valg af intern revisor
Jørgen Meyer og H.C. Hansen blev ved akklamation valgt som intern revisorer frem til Dansk
Sejlunion generalforsamling 2018.

11. Eventuelt
Bent Ulrik Niss, næstformand i Nordjydsk Windsurfing Klub, modtog Dansk Sejlunions Klubudviklingspris. Syv kandidater var nomineret til prisen for 2017, der foruden vandrepokal også
tæller 25.000 kr. til klubarbejdet.
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Klaus Natorp, Worlds 2018 orienterede om forberedelserne til den største sejlsportsbegivenhed i Danmark nogensinde. Klaus Natorp opfordrede sejlklubberne til at blive frivillig i arrangementet på http://www.aarhus2018.com/frivillig/
Dan Ibsen, generalsekretær i Dansk Sejlunion gennem 28 år, blev tildelt Ærestegnet som anerkendelse af en enestående indsats i sejlsportens tjeneste.
Christina Nielsen, Sejlklubben Sundet, blev tildelt Dansk Sejlunions Sølvnål for sit virke
gennem de seneste syv år i Dansk Sejlunions bestyrelse.
Dan Ibsen, KDY orienterede om klage over Arbejdsmarkedsstyrelsens beslutning om træk af
dagpenge for frivillig i sejlklubbens aktiviteter. Dan Ibsen opfordrede Dansk Sejlunions bestyrelse til at skabe sikkerhedsnetværk under ligaen, hvis ligaforeningen ikke lykkes med at
skaffe finansiering til sine aktiviteter.

Afslutning
Line Markert takkede for valget. Line Markert brænder for at gøre Sejlerdanmark stærkere og
ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med sejlklubberne i Dansk Sejlunion. Line Markert opfordrede til, at man i sejlsporten anerkender fejl, lærer af dem og komme videre. Line
Markert takkede for forsamlingen for deltagelsen og dirigent for god ledelse af mødet.
Man afsluttede mødet ved at udråbe et trefoldigt leve for dansk sejlsport.

Michael Vilhelm Nielsen
Dirigent

Mads Kolte-Olsen
Generalsekretær og referent
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