Invitation til din klubs deltagelse i
Dansk Sejlunions generalforsamling 2018
Dansk Sejlunion inviterer alle klubber i Dansk Sejlunion til generalforsamling og strategisk
fremtidsværksted lørdag den 17. marts 2018, kl. 10.00 – 17.00, på Hotel Nyborg Strand,
Østerøvej 2, 5800 Nyborg.
Generalforsamlingen er dit og fællesskabets møde! Brug din demokratiske ret som sejlklub og
medlem af Dansk Sejlunion og få indflydelse på foreningens udvikling. Du gør en forskel ved at
være til stede. Du gør en forskel ved at lytte, bakke op, være kritisk, foreslå ideer. Du får indblik i Dansk Sejlunions arbejde for sejlsporten. Og du får styrket dit netværk.
Kom i flok fra klubben. Fyld bilen op med nysgerrige, talentfulde, unge foreningsfolk. Vær et
demokratisk forbillede i klubben og del flittigt ud af direkte opfordringer til flere fra klubben
deltager i generalforsamlingen. Så bliver det også sjovere for dig at være med J
Dagens program
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 17.00

Fremtidsværksted: Pejlemærker for Dansk Sejlunion 2030
Frokost
Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Velkommen og valg af dirigent
Årsberetning 2017 (godkendelse)
Årsrapport 2017 (godkendelse)
Budget 2018 (orientering)
Dansk Sejlunions prioriteringer for 2018 (orientering)
Forslag fra bestyrelsen om kontingent (vedtagelse)
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af to interne revisorer
Eventuelt

Klubber indstiller formand og medlemmer af bestyrelsen
Dansk Sejlunions bestyrelse sætter den strategiske kurs for sejlsportens udvikling. Svære og
vigtige valg bliver truffet med betydning for din klub. Du kan påvirke Dansk Sejlunions arbejde
ved at stille en kandidat til posten som formand eller som medlem af bestyrelsen.
Klubberne i Dansk Sejlunion skal i år vælge formand. Line Markert blev sidste år valgt som
formand for et enkelt år. Line stiller op igen som formandskandidat til et to-årigt valg. Andre
kandidater kan naturligvis også stille op.
Derudover skal klubberne i Dansk Sejlunion vælge fire bestyrelsesmedlemmer.
Det er sejlklubben, som indstiller kandidater til formand og bestyrelse. Udfyld skemaet til kandidatindstilling, som du kan hente på sejlsport.dk/generalforsamling. Send kandidatindstilling
til ds@sejlsport.dk senest mandag den 12. februar 2017, kl. 12.00.
Alle kandidater bliver offentliggjort på sejlsport.dk, efterhånden som vi i sekretariatet modtager jeres indstillinger.
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Dokumenter til mødet
Dokumenter til mødet bliver løbende lagt på sejlsport.dk/generalforsamling:
•

Kandidater til formand og bestyrelse samt bestyrelsens skriftlige beretning bliver offentliggjort senest den 16. februar.

•

Årsrapport (regnskab) 2018, budget 2018 og prioritering for 2018 bliver offentliggjort
senest den 7. marts.

Fremtidsværksted
Dansk Sejlunions bestyrelse er kl. 10 – 12 vært ved et fremtidsværksted. Alle interesserede
kan deltage. Vi vil gerne sammen med dig – og de øvrige deltagere – tænde fjernlyset og formulere pejlemærker for sejlsportens udvikling på langt sigt. Hvordan ser sejlsporten ud om 12
år i 2030? Hvad er en sejler? Hvilken rolle spiller klubber og sejlunion for verden omkring os?
Vi bruger pejlemærkerne fra fremtidsværkstedet til at formulere Dansk Sejlunions strategi for
de næste fire år 2019-2022.
Deltagelse
Alle medlemsklubber af Dansk Sejlunion kan deltage i generalforsamlingen. Klubbens medlemstal pr. 31. december 2017 udgør klubbens antal stemmer på generalforsamlingen.
Klasseorganisationer for internationalt, skandinavisk eller nationalt godkendte klasser kan også
deltage i mødet, dog uden stemmeret.
I skal tilmelde jer senest den 25. februar på sejlsport.dk/generalforsamling. Det koster 295 kr.
pr. person at deltage og omfatter frokost, vand, kaffe, snack og gode møder.
Fuldmagter
Et levende foreningsdemokrati kommer af aktiv deltagelse. Vi opfordrer derfor alle klubber til
at deltage i generalforsamlingen ved at være til stede.
Hvis en klub er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan den overdrage sin stemmeret
og sit stemmetal til en anden sejlklub inden for samme kreds.
Klubben skal senest den 12. marts kl. 12.00 sende mail til ds@sejlsport.dk med oplysning om,
at man overdrager sine stemmer til en anden klub. Du kan finde 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.
Vi ses i Nyborg lørdag den 17. marts kl. 10!
Venlig hilsen

Mads Kolte-Olsen
Generalsekretær
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