DANSK SEJLUNION
Generalforsamling 2012
Indkaldelse og dagsorden

Brøndby, den 24. februar 2012

Indkaldelse til Dansk Sejlunions Generalforsamling 2012
Dansk Sejlunion afholder sin Generalforsamling 2012:
Lørdag den 24. marts 2012, kl. 10.00
Scandic Odense – Hotel- & Konferencecenter
Hvidkærvej 25
5250 Odense SV
www.scandichotels.dk/odense
med følgende dagsorden i henhold til DS' vedtægter § 6.
Alt materiale gøres tilgængeligt på: http://www.sejlsport.dk/sw49330.asp
DS vedtægter (komplet) kan downloades herfra: http://www.sejlsport.dk/sw26585.asp
DAGSORDEN:
1.

Valg af dirigent
Herunder konstatering af registrerede stemmer og valg af stemmetællere.

2.

Årsberetning
Årsberetning den 1.1.2011 til 31.12.2011 – udsendt sammen med dagsorden samt
tilgængelig på sejlsport.dk

2.1

Formandens kommentarer til årsberetningen (mundtligt).

3.

Årsrapport den 1.1.2011 til 31.12.2011
Årsrapport den 1.1.2011 til 31.12.2011 – gøres iht. DS’ vedtægter tilgængelig på
sejlsport.dk senest d. 10 marts 2012.

4.

Budgetorientering
Budget 2012 og driftsprognose 2013 – gøres iht. DS vedtægter tilgængelig på sejlsport.dk
senest d. 10. marts 2012.

5.

Forelæggelse af hovedlinier for unionens virksomhed i det kommende år
(handlingsprogram)

6.

Forslag fra bestyrelsen (herunder fastsættelse af kontingent)

6.1

DS vedtægter – ”Dansk Sejlunion Netværk” – bilag

6.2

DS vedtægter - § 15 B og Tillæg I – Ordensudvalget – bilag

6.3

Frikøb af bestyrelsesmedlemmer – bilag

6.4

Medlemsklubbernes kontingent 2013 – bilag

7.

Indkomne forslag (jf. § 10)
DS har ikke modtaget nogen forslag fra Dansk Sejlunion medlemsklubber.

8.

Valg af formand (jf. § 13)
Jf. DS vedtægter skal foretages valg af formand for en 2-årig periode.
Følgende kandidat er indstillet som formand:
•

Hans Natorp, Dragør – indstillet af Dragør Sejlklub & Sønderborg Yacht Club

Bilag: Person- og kompetenceprofil samt valgoplæg for kandidaten – gøres tilgængelig på
sejlsport.dk
9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant (jf. § 13)
Jf. DS vedtægter skal foretages følgende valg til bestyrelsen:
•
•

Tre medlemmer vælges på lige årstal for en 2-årig periode
En suppleant vælges for to år ad gangen.

Følgende kandidater er indstillet som bestyrelsesmedlemmer:
•
•
•

Jesper Baungaard, Aabenraa – indstillet af Aabenraa Sejl Club
Mads Christensen, København – Indstillet af Hellerup Sejlklub & Skovshoved
Sejlklub
Jens Erik Hansen, Aarhus – indstillet af Aarhus Sejlklub, Marselisborg Sejlklub, Nibe
Sejlklub, Horsens Sejlklub, Grenå Sejlklub, Silkeborg Sejlklub.

Følgende kandidater er indstillet som suppleant:
•

Bjarne Lindquist – indstillet af Ho Bugt Sejlklub

Bilag: Person- og kompetenceprofil samt valgoplæg for kandidaterne – gøres tilgængelig
på sejlsport.dk
10.

Valg af medlemmer til Ordensudvalget (jf. § 15 B)
Jf. DS vedtægter foretages valg af medlemmer til Ordensudvalget for 2 år ad
Gangen med valg i ulige år. Et nyt medlem foreslås for ét år.
Forslag til nyt medlem af Ordensudvalget – bilag.

11.

Valg af 2 interne revisorer (jf. § 18)
Jf. DS vedtægter skal årligt foretages valg af Interne Revisorer.
Dansk Sejlunions bestyrelse foreslår:
•
•

12.

H.C. Hansen, København - genvalg
Jørgen Meyer, Kolding – genvalg

Eventuelt

Med venlige sejlerhilsner
DANSK SEJLUNION
Dan Ibsen
Generalsekretær

Bilag til:
Dansk Sejlunions Generalforsamling 2012
Pkt. 6.1 – DS vedtægter – § 5 Dansk Sejlunion Netværk
Forslagsstiller: Dansk Sejlunions bestyrelse
Forslag
§ 5 Dansk Sejlunion Netværk
Dansk Sejlunions bestyrelse foreslår hermed følgende ændringer af Dansk Sejlunions
vedtægter således, at ”Dansk Sejlunion Netværk” skrives ind i vedtægterne og erstatter den
hidtidige formulering om Dansk Sejlunions kredse.
Det foreslås, at følgende paragraf udgår:
§ 5 Inddeling i kredse

og erstattes af:
§ 5 Dansk Sejlunion Netværk
Medlemsklubber under Dansk Sejlunion kan deltage i ét eller flere netværk.
Netværk kan oprettes som Dansk Sejlunion Netværk (DS Netværk), hvis deres formål falder ind
under § 2. Dansk Sejlunion afholder et årligt møde for DS Netværks formænd/ankerpersoner.
Dansk Sejlunion bestyrelse fastsætter retningslinjer for DS Netværk.

Der konsekvensrettes i følgende paragraffer:
§ 4, 2. afsnit: flg. slettes ”Kredsen informeres under optagelsesforløbet.”
§ 9, 2. asfnit: flg. slettes ”…. indenfor samme kreds, jf. § 5.”
§ 15 B: Vedtages dette forslag, skal ”kredse” tillige udgå af § 15 B
Bestyrelsens retningslinjer for DS Netværk skal fastlægge de nærmere regler for dannelsen af
DS Netværk, herunder omfanget af DS Netværk således, at de repræsenterer et vist volumen.
Inden næste generalforsamling fortages en evaluering af forløbet.
Bestyrelsens motivering for forslaget
I dag er det således, at medlemsklubber under Dansk Sejlunion er forpligtiget til medlemskab
af en DS Kreds, hvor tilhørsforholdet er geografisk betinget. Dette er beskrevet i de
nuværende vedtægters § 5.
Der viser sig nye samarbejdsrelationer blandt Dansk Sejlunions medlemsklubber, hvor
fællesnævneren ikke er en geografisk afgrænsning. Fællesnævneren er i højere grad baseret
på aktiviteter, opgaver og interesser, hvor klubberne kan udveksle erfaringer og samarbejde
om aktiviteter.
Bestyrelsen ønsker at støtte denne udvikling ved at introducere ”Dansk Sejlunion Netværk”
som en naturlig udvikling fra Dansk Sejlunions kredsstruktur.
Netværksarbejdet skal understøtte

•
•

Interessebaseret samarbejde mellem klubber
Vidensdeling mellem klubber

Dansk Sejlunion Netværk skal

•

Skabe værdi for deltagerne gennem deres samarbejde om fælles og/eller større
aktiviteter
Virke fremmende for sejlsport og være i overensstemmelse med Dansk Sejlunions
vedtægter § 2

•

DS Netværk skal styrke samarbejdet mellem klubber/sejlere og Dansk Sejlunion, idet det er en
bærende tanke, at et DS Netværk har en direkte kontakt til DS Bestyrelse. DS Netværk skal
være en politisk kommunikationskanal mellem sejlere, klubber og Dansk Sejlunion.
Dansk Sejlunion vil
•
•
•

Afholde møder med DS Netværk
Udpege en kontaktperson i DS Bestyrelse for hvert DS Netværk
Benytte DS Netværk som et forum for vidensdeling, fx ATK, tursejlads, uddannelse
m.m.

I dag er der et fint samarbejde specielt indenfor kapsejlads og ungdomsarbejde i mange af de
eksisterende kredse. Dette arbejde er værdifuldt for klubberne og sejlerne og skal naturligvis
fortsætte som DS Netværk. De nuværende kredse opfylder de krav, som bestyrelsen stiller og
vil stille til et DS Netværk. En fungerende kreds kan derfor umiddelbart fortsætte sit arbejde
og være indenfor rammerne af et DS Netværk.
DS Netværk er af natur ikke statiske størrelser i modsætning til kredse.
DS Netværk dannes når der er behov for det, og opløses når deres mission er fuldført.

2012-02-23
DS bestyrelse/di

Bilag til:
Dansk Sejlunions Generalforsamling 2012
Pkt. 6.2 – DS vedtægter – § 15 B Ordensudvalget samt Tillæg I Reglement for
Ordensudvalget
Forslagsstiller: Dansk Sejlunions bestyrelse
Forslag:
DS vedtægter § 15 B – Ordensudvalget
15 B

Ordensudvalget består af minimum 5 medlemmer, hvoraf mindst 2 medlemmer skal have en
juridisk uddannelse. Medlemmerne må ikke samtidig være medlem af andre vedtægtsbestemte
organer under Dansk Sejlunion, kredse, klubber, klasseorganisationer eller associerede
organisationer, eller være ansat i samme.
Ordensudvalgets medlemmer samt suppleanter vælges på Generalforsamlingen for 2 år ad gangen
og kan genvælges. Udvalget konstituerer sig selv.
Udvalget (se Tillæg I) behandler og afgør alle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller
administration af Dansk Sejlunions eller klubbernes vedtægter, regler, reglementer, bestemmelser
m.v., om usportslig eller usømmelig adfærd, med undtagelse af sådanne tilfælde, som afgøres
under Dansk Sejlunions udøvelse af Den Nationale Myndighed – jf. § 15 C Appel- og Regeludvalget.
Udvalget kan i øvrigt afvise behandling af en sag, der efter Dansk Sejlunions regler forudsættes er
endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i af en anden tidligere instans, eller som bør
afgøres udenfor Ordensudvalget.
Endvidere kan udvalget virke som voldgiftsret i forbindelse med afgørelse af stridigheder mellem
foreninger og/eller personer under Dansk Sejlunion, når de stridende parter er enige om at begære
dette. sådan afgørelse, og udvalget finder at kunne burde påtage sig afgørelsen.
Ethvert medlem, klub eller organisation under Dansk Sejlunion En klub, ethvert medlem af en klub,
en kreds, en klasseorganisation eller associerede organisationer er berettiget til at indbringe sager,
der er omfattet af § 15 B stk. 3. Endvidere er unionens bestyrelse og Appel- og Regeludvalget
ligeledes berettiget til at indbringe sager for udvalget. Indbringelse for udvalget skal ske inden 4uger 6 måneder efter forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der
klages over.
Udvalget kan tillade en klage, der er indgivet efter fristens udløb, såfremt klageren sandsynliggør,
at klageren først efter udløbet af klagefristen er blevet bekendt med den omstændighed, som
klagen støttes på, eller at overskridelse af klagefristen i øvrigt skyldes grunde, som ikke kan
tilregnes den pågældende.
Udvalget kan tildele klubber, klubmedlemmer, kredse, klasseorganisation, associerede
organisationer organisationer, foreninger (klubber) eller personer under Dansk Sejlunion
irettesættelser eller advarsler, eller træffe bestemmelser om deres midlertidige eller endelig
udelukkelse fra enkelte eller alle kapsejladser, og/eller andre aktiviteter arrangeret af en klub,
klasse, kreds, associerede organisationer eller Dansk Sejlunion. eller finde anden rimelig sanktion.
Udvalget kan når en sag er rejst, træffe midlertidig bestemmelse om udelukkelse, indtil endelig
afgørelse af sagen er truffet. De af udvalget besluttede udelukkelser kan efter anmodning
andragende hæves af udvalget, når dette finder tilstrækkelig anledning hertil. Udvalget kan på
begæring tillægge en klage opsættende virkning.
Udvalgets kendelse kan inden 4 uger fra bekendtgørelsen indankes for Danmarks Idræts-Forbunds
Appeludvalg. Anke til Appeludvalget har normalt ikke opsættende virkning. Ordensudvalget kan
beslutte, at en sags anke til Danmarks Idræts-Forbund har opsættende virkning.

TILLÆG I:
REGLEMENT FOR ORDENSUDVALGET:
1.

Enhver henvendelse til Ordensudvalget skal tilstilles dette gennem Dansk Sejlunions sekretariat,
gennem hvilket også alle udvalgets afgørelser tilbagesendes. Kundgørelse af en sags endelige

afgørelse sker på samme måde, som tidligere korrespondance under sagens forløb, normalt per
almindelig brevpost og/eller per e-mail.
2.

Udvalget er kun beslutningsdygtigt, når der er mindst 3 medlemmer til stede.

3.

Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne
måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre.

4.

Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud
og/eller navneforbud.

5.

Udvalget kan når som helst under sin behandling af en sag søge at mægle forlig mellem parterne.
Udvalget kan endvidere henvise sagen til mediation.

6.

Udvalget kan under en sags behandling indhente alle oplysninger, det finder fornødent, og såvel
klubber, ethvert medlem af en klub, en kreds, en klasseorganisation og associerede organisationer
eller personer under Dansk Sejlunion organisationer, organer, foreninger (klubber) som enkelte
medlemmer skal besvare udvalgets forespørgsler i så henseende inden den frist, udvalget måtte
sætte.

7.

Hver af parterne skal have adgang til skriftligt at forklare sig og kan forlange, at der tillige gives
parterne lejlighed til overfor udvalget mundtligt at fremsætte og begrunde deres påstande.
Udvalget kan dog, når en sag findes egnet hertil, uanset parternes ønske, bestemme at sagen
alene behandles skriftligt. Hvis en part undlader at besvare udvalgets henvendelse, træffer
udvalget afgørende på det foreliggende grundlag.

8.

Foruden det i pkt. 7 nævnte tilfælde skal der om en sag finde mundtlig forhandling sted, når
formanden eller to medlemmer ønsker det.

9.

Er et medlem forhindret i at give møde, første gang en sag behandles, indtræder en suppleant i
hans sted og deltager i resten af sagens behandling.

9.

Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, når vedkommende selv er part i sagen eller
interesseret i dens udfald, eller hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække
tvivl om vedkommendes fuldstændige upartiskhed.

10.

Medlemmerne af Ordensudvalget har ret til at være til stede og har taleret ved Dansk Sejlunions
Generalforsamling.

Bestyrelsens motivering for forslaget
Forslaget indebærer hovedsalig en præcisering af de eksisterende vedtægter.
I øvrigt følger disse bestemmelser retningslinjer fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vedr.
sådanne udvalg i specialforbundene.

2012-02-23
Bestyrelsen/di.

Bilag til:
Dansk Sejlunions Generalforsamling 2012
Pkt. 6.3 – Frikøb af bestyrelsesmedlemmers indsats for Dansk Sejlunion
Forslagsstiller: Dansk Sejlunions bestyrelse
Forslag:
Frikøb af bestyrelsesmedlemmers indsats for Dansk Sejlunion.
Bestyrelsens medlemmer kan frikøbes i nødvendigt omfang. Frikøbet sker i det omfang
medlemmerne herunder formanden tager del i Dansk Sejlunions opgaver, der ligger ud over
det almindelige bestyrelsesarbejde, som bygger på frivillighedsprincippet.
Som eksempler kan nævnes opgaver, der indeholder elementer af varetagelse af Dansk
Sejlunions politiske topledelse, kombineret med elementer af forhandlinger, løbende opfølgning
og dialog med Dansk Sejlunions samarbejdspartnere.
Frikøbet sker i udgangspunktet på baggrund af en indstilling fra formanden eller
næstformanden, og i ekstraordinære tilfælde kan det ske med tilbagevirkende kraft.
Frikøbet vil ske i overensstemmelse med Danmarks Idræts-Forbunds retningslinjer for frikøb.
Bestyrelsens motivering for forslaget
Kravene til især formandshvervets indsats har over tid udviklet sig til at være tidsmæssigt som
kompetencemæssigt på et niveau, der nærmer sig et fuldtidsarbejde i omfang, herunder et
øget krav om tilstedeværelse i almindelig arbejdstid.
Dette er bl.a. på baggrund af et øget eksternt krav om formandens inddragelse og på
baggrund af sammenhæng mellem formandens kompetence og sekretariatets
funktionsområde.
Forslaget motiveres desuden med, at udvælgelse og valg af formandskandidater bør være
baseret på kompetencer som bestyrelsesformand for en national sejlsportsorganisation,
snarere end hvorvidt kandidaten har et betydeligt tidsmæssigt eller økonomisk råderum.
Forbund i tilsvarende situation er Ishockey, Atletik, Gymnastik, Golf m.v.

2012-02-23
Bestyrelsen/di

Bilag til:
Dansk Sejlunions Generalforsamling 2012
Pkt. 6.4 – Medlemsklubbernes kontingent
Forslagsstiller: Dansk Sejlunions bestyrelse
Forslag:
Dansk Sejlunion kontingent 2013 – omkostningsdækning
Dansk Sejlunions bestyrelsen foreslår hermed:
•

at klubbernes kontingent per medlem til Dansk Sejlunion, pt. 92,- kr., ændres til nyt
kontingent pr. 1.1.2013 i alt 96,- kr. til dækning af alm. omkostningsstigninger.

Bestyrelsens motivering for forslaget:
Bestyrelsen ønsker at fastholde og styrke aktivitetsniveauet, hvilket nødvendiggør en årlig
regulering af kontingentet på ca. 4 % for at tage højde for, dels en konsolidering af
aktiviteterne, dels almindelige omkostningsstigninger på aktiviteter samt driften (herunder
løn).
Budgetterne tager i de kommende år højde for ovennævnte, og omkostningerne vil i væsentlig
grad være dækket ind, dels via kontingentstigningen, dels via regulering af andre
brugerbetalings ydelser.
Forslag om + 4 kr. i relation til budget for 2013 svarer til tidligere års principper for
kontingentstigning i år, hvor der ikke er ekstraordinær udvidelse af aktiviteterne.
Tilskuddet fra Danmarks Idrætsforbund (fra Danske Spil) kan ikke forventes at stige i de
kommende år pga. udviklingen i spilmarkedet.
Aflønning af medarbejderstaben er en relativt tungtvejende faktor i det samlede budget og
udgør i alt ca. 35 % af det samlede udgiftsbudget på ca. 30 mio. kr.

2012-02-23
DS bestyrelse/di

Bilag til:
Dansk Sejlunion Generalforsamling 2012
Pkt. 9 – Valg af medlemmer til Ordensudvalget (jf. § 15 B)
Forslagsstiller: Dansk Sejlunions bestyrelse
Forslag
Dansk Sejlunions bestyrelsen foreslår følgende valg af supplerende medlem til Ordensudvalget,
idet ét medlem er fratrådt i den indeværende periode.
Ordensudvalget består af min. 5 medlemmer, hvoraf min. 2 skal have juridisk baggrund. Der skal
min, deltage 3 personer i behandlingen af en sag.
Normalt vælges samtlige medlemmer af Ordensudvalget samtidig og i ulige år. Derfor foreslås
nedenstående kandidat valgt for en 1-årig periode, således at hele udvalget igen vil være på valg
i 2013 for en ny 2-årig periode.
Holger Fabian Jessing
Medlem af Egå Sejlklub. Har tidligere sejlet en del kapsejlads i joller og kølbåde, og nu
primært tursejlads. Tidligere poster: Holger Fabian Jessing har tidligere gennem 9 år været
involveret i Dansk Sejlunions vedtægtsudvalg, som rådgav omkring klubbernes vedtægter
samt foreningsjuridiske spørgsmål. Holger er partner i Villadsen & Fabian-Jessing Advokater i
Aarhus og specialiseret i transport- og speditionsret, samt søretten (ansvarssager i relation til
kollisioner, påsejling, bjærgning m.v.)
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DS bestyrelse/di.

