INFORMATION VEDR. GENERALFORSAMLING 2012
TILMELDING OG REPRÆSENTATION:
I forbindelse med tilmelding til generalforsamlingen er proceduren den samme som sidste
år, således at DS-Klubber og specialklubber selv forestår tilmeldingen via nettet på:
•

www.sejlsport.dk - forsiden/menu ”generalforsamling 2012” (aktiveres onsdag
29. februar)

Her indtastes navnet på klubben samt navne på de delegerede som repræsenterer klubben
/ klasseorganisationen. Endvidere indtastes bestilling af deltagelse i de forskellige
arrangementer sammen med bestilling af hotelværelse.
Der er deadline for tilmelding senest 12. marts 2012.
Repræsentation på generalforsamlingen er ifølge Dansk Sejlunions vedtægter § 9 fastsat til,
at hver sejlklub kan lade sig repræsentere af indtil 3 delegerede, af hvilke den ene skal
have mandat til at afgive klubbens stemmer.
Hver klasseorganisation for internationalt, skandinavisk eller nationalt godkendte
entypeklasser samt nationale standardklasser kan repræsenteres af indtil 2 medlemmer,
der dog ikke har stemmeret.
STEMMETAL:
Den enkelte klubs stemmetal er fastsat i henhold til klubbens oplyste medlemstal til DIF/DS
over klubbens medlemmer opgjort fra 1.1.2011 til 31.12.2011, jfr. Dansk Sejlunions
vedtægter § 8. Stemmetallene vil være anført på delegationslisterne på
generalforsamlingen.
FULDMAGTER:
Eventuelle fuldmagter fra sejlklubber, der er forhindret i at sende delegerede til
generalforsamlingen, skal ifølge Dansk Sejlunions vedtægter § 9 være DS' sekretariat i
hænde senest én uge inden generalforsamlingen, hvilket vil sige senest mandag 19.
marts 2012 inden kl. 12.00.
Stemmeret og stemmetal ved fuldmagt kan kun overdrages til en repræsentant
(som allerede på generalforsamlingen repræsenterer en anden sejlklub) indenfor
samme kreds.
Ifølge DS’ vedtægter § 11 er ingen klub berettiget til at afgive mere end ¼ af de på
generalforsamlingen repræsenterede stemmer.
SEMINARER PÅ GENERALFORSAMLINGEN:
I forbindelse med generalforsamlingen afholder vi som sædvanlig forskellige seminarer
fredag 23. marts – se separat information.
Vend……..

FORPLEJNING OG LOGI:
Hele arrangementet foregår på:
Scandic Odense – Hotel & KonferenceCenter
Hvidkærvej 25 – 5250 Odense
Tlf.: 66 17 66 66
email: meeting.odense@scandic-hotels.com
www.scandichotels.dk/odense
Vi har reserveret 90 værelser (enkeltværelser samt dobbeltværelser), og reservationer sker
i den rækkefølge, som vi modtager tilmeldingerne (først til mølle princippet).
Værelserne er til disposition fra kl. 14.00 på ankomstdagen, og til kl. 9.00 på
afrejsedagen. HUSK at aflevere værelsesnøglen i receptionen INDEN
generalforsamlingen.
Hotelpriser (inklusive morgenbuffet) for de delegerede er:
•
•

Enkeltværelse
Dobbeltværelse

kr. 650.kr. 750.-

Idet der er deadline mandag 12. marts 2012 i forbindelse med bestilling af
hotelværelser, skal vi venligst bede jer om at reservere hurtigst muligt, således at vi kan
bekræfte bestilling af værelserne etc. Betaling for dette arrangement sker via bank
(Reg. Nr. 4440 konto nr. 4535 211 000).
Traditionen tro har vi arrangeret fællesspisning om fredagen. Hertil kan købes vin og øl for
egen regning. Vi starter med middagen så snart seminarerne er færdige, dvs. ca. kl. 21.15.
INFORMATION:
Eventuelle spørgsmål kan rettes telefonisk til DS' sekretariat mandag-torsdag kl. 9.00 16.00 samt fredag kl. 9.00 - 15.00.
Til slut skal vi informere jer om, at materiale vedrørende Dansk Sejlunions
generalforsamling (i henhold til Dansk Sejlunions vedtægter) findes på Dansk Sejlunions
hjemmeside:
http://www.sejlsport.dk/sw49330.asp
Dansk Sejlunion ser frem til at byde jer velkommen til generalforsamlingens arrangementer
i Odense.
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