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Associeret m edlem sskab
Motivation
Det fremgår af Dansk Sejlunions vedtægter, at Dansk Sejlunions mission er at være det nationale samlingspunkt for alle sejlere. Dansk Sejlunion vil være den nationale organisation for kapsejlads og fritidssejlads i alle dets former. Endvidere vil Dansk Sejlunion være udviklings- og
støtteorganisation, der har fokus på samarbejde med klubber, klasser, samarbejdspartnere
indenfor sejlsporten.
Mange foreninger, sammenslutninger og organisationer er udover sejlklubber og Dansk Sejlunion engageret i sejlsporten og oplevelser på vand. Dansk Sejlunions bestyrelse ønsker at kunne
knytte foreninger, sammenslutninger og organisationer, som arbejder for samme formål som
Dansk Sejlunion, tættere på unionen.
Dansk Sejlunions bestyrelse foreslår derfor en ændring af vedtægterne, der giver klar og tydelig mulighed (hjemmel) til, at bestyrelsen kan optage foreninger, sammenslutninger og organisationer i Dansk Sejlunion som associeret medlem. Foreninger, der i al væsentlighed kan sidestilles med sejlklubber eller bådelaug, vil fortsat kun blive optaget som almindelige medlemmer
af Dansk Sejlunion.
Et associeret medlemskab giver adgang til generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret. De nærmere vilkår, herunder rettigheder, pligter og pris, aftales mellem ansøger og
Dansk Sejlunions bestyrelse.
Forslag
Dansk Sejlunions bestyrelse foreslår følgende ændring af Dansk Sejlunions vedtægter:
I § 4 Optagelse indsættes et nyt (sidste) afsnit:

”Bestyrelsen kan optage andre foreninger, sammenslutninger og organisationer som associerede organisationer. Bestyrelsen fastlægger selv de nærmere vilkår herfor.”
I § 9, stk. 4 (Repræsentation på generalforsamlingen) tilføjes ordene ”og associerede organisationer”:
”Hver klasseorganisation for internationalt, nordisk eller nationalt godkendte klasser samt nationale standardklasser og associerede organisationer kan repræsenteres på Generalforsamlingen af indtil 2 medlemmer, der dog ikke har stemmeret.”
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Kontingent
Motivation
Bestyrelsen ønsker at fastholde og udvikle aktivitetsniveauet, hvilket nødvendiggør en årlig
regulering af kontingentet på ca. 2-3 % afhængig af udviklingen i nettoprisindekset og lønniveauet. Bestyrelsens forslag om regulering tager delvis højde for omkostningsstigninger på
aktiviteter samt driften (bl.a. gager).
Nettoprisindekset er i perioden januar 2012 til januar 2013 steget med 1,5 point.
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 2,50 kr. (2,6 %) fra de nuværende 96,00 kr. til
98,50 kr.
Forslag
Bestyrelsen foreslår, at klubbernes kontingent pr. medlem til Dansk Sejlunion fra den 1. januar
2014 udgør 98,50 kr.
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