December 2009

GODT NYTÅR - tak for et spændende 2009 og på gensyn i 2010 !
Generalforsamling 2010
Sæt kryds i kalenderen lørdag den 20. marts 2010, hvor Dansk Sejlunion afholder generalforsamling på
Best Western Nyborg Strand kl. 10.00 til ca. 16.30.
Fredag den 19. marts afholdes som sædvanlig en række seminarer om aftenen, hvor vi afslutter med
spisning og socialt samvær for alle tilmeldte.
Forslag til generalforsamlingen skal være DS sekretariat i hænde senest den 15. januar 2010 kl. 12.00.
Læs mere her: http://www.sejlsport.dk/sw27193.asp

To bestyrelsesmedlemmer valgt i Region 1 og 4
Peter Gedbjerg, Kaløvig og Connie Andersen, Bramsnæs er blevet genvalgt til DS bestyrelsen i
henholdsvis Region 1 og 4.
Region 1: Limfjordskredsen, Nordøstjysk Kreds og Østjyllandskredsen.
Region 4: Isefjordskredsen & Sundkredsen
Da der i hver region ikke blev indstillet mere end én kandidat – nemlig genopstilling af de hidtidige
kandidater – er begge dermed genvalgt for en 2-årig periode, gældende fra generalforsamling 2009.

Valg på generalforsamling 2010
På Dansk Sejlunions generalforsamling 2010 skal der foretages valg til følgende poster i DS bestyrelsen:
Formand for en 2-årig periode
1 bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode
1 bestyrelsessuppleant for ét år
Valgbarhed forudsætter aktivt medlemskab af en klub under Dansk Sejlunion, og personernes skal så vidt
muligt ikke være klubformænd.
Forslag til de direkte valg på generalforsamlingen skal være DS sekretariat i hænde senest den 15.
februar 2010 kl. 12.00.
Læs mere om valgprocedure, skema til indstilling af kandidater m.v. her:
http://www.sejlsport.dk/sw39512.asp

Ny leverandør overtager Foreningspakken.dk
Ansvaret for foreningspakken.dk overgår pr. den 1. januar 2010 fra Danmarks Idræts-Forbund til
Maconomy A/S, som bliver ny leverandør og driftsherre, og dermed også får ansvaret for den fortsatte
udvikling af programmet.
Maconomy A/S er et børsnoteret selskab, som i mange år har udviklet økonomisystemet Maconomy samt
en række skræddersyede virksomhedsløsninger, herunder også foreningspakken.dk. Maconomy har
således udviklingsressourcer til rådighed, som vil være med til at sikre, at der fortsat sker en udvikling af
foreningspakken.dk, således at den også i fremtiden lever op til brugernes ønsker.

Maconomy A/S vil igangsætte flere tiltag og planlægger i øjeblikket sammen med DIF, hvordan
brugergrupper og repræsentanter fra foreningerne skal inddrages bedst muligt i udviklingen af nye
funktioner.
Læs mere: www.foreningspakken.dk

Ny leverandør overtager DIF-Sitecore
Firmaet Pentia A/S har overtaget driften og serviceringen af alle Sitecore foreningsløsningerne. Sitecore
er et moderne CMS system til administration af hjemmesider.
Det betyder, at foreningernes hjemmesider fortsætter uændret og med samme mulighed for support og
konsulentassistance som hidtil. Her vil der bl.a. blive oprettet et forum for alle brugere af Sitecore
foreningsløsningen, således at der bliver øget fokus på brugernes behov og krav, og den enkelte har
mulighed for at kunne i dialog med Pentia og andre brugere.
Det er Pentias ambition kontinuerligt at videreudvikle Sitecore foreningsløsningen og gøre løsningen til
defacto standard indenfor hjemmesider til foreninger i Danmark.
Læs mere: www.foreningssite.dk

HUSK lovpligtige børneattester for trænere, ledere og holdledere
Det er lovpligtigt for klubber at indhente børneattester for trænere, ledere og holdledere, som har
med klubbens unge op til 15 år at gøre, før de engageres /ansættes.
Dette gælder såvel frivillige som ansatte personer.
En børneattest indeholder oplysninger om en eller flere af følgende straffelovsbestemmelser:

•
•
•

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år
Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi
Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Læs mere og download skemaer her: http://www.sejlsport.dk/sw13605.asp

Dansk Sejlunion rentefrie lån
Dansk Sejlunion kan yde lån til DS-klubbers anskaffelse af uddannelses- og øvelsesfartøjer, rednings- og
hjælpefartøjer, øvrigt materiel og udstyr, der i lighed med nævnte fartøjers anskaffes særligt m.h.p.
anvendelse indenfor ungdomsarbejdet, sejlerskolearbejdet samt kapsejladsafvikling.
Læs mere herom på DS hjemmeside: http://www.sejlsport.dk/sw1793.asp
Kontakt i DS: Jørgen Mellerup - jorgen@sejlsport.dk

Danmarks Idræts-Forbunds rentefrie lån
Danmarks Idræts-Forbund kan tilbyde lån i størrelsesordenen 75-100.000 kr. til klubbers nybyggeri,
udvidelse, modernisering samt væsentlige reparationsarbejder og energibesparende foranstaltninger til
klubhus og lignende faste anlæg.
Læs mære herom på DS hjemmeside: http://www.sejlsport.dk/sw1793.asp
Kontakt i DS: Jørgen Mellerup - jorgen@sejlsport.dk

Kollektiv DIF-forsikring til DS-klubber
Via medlemskabet af DS har alle klubber automatisk 4 kollektive forsikringer, som kun koster klubben et
mindre beløb per år, idet Danmarks Idræts-Forbund betaler den helt overvejende del af den samlede
forsikringspræmie.
Forsikringen dækker samtlige idrætsforeninger, som er tilsluttet et forbund under DIF.
Disse forsikringer er:
•
Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig), inkl. ulykkesforsikring for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
•
Ansvarsforsikring (for klubbens virksomhed)
•
Retshjælpsforsikring
•
Rejseforsikring – ledere, trænere og idrætsudøvere (ifm. stævner i udlandet)
Læs mere herom på: http://www.sejlsport.dk/sw5414.asp samt www.idraettensforsikringer.dk
Kontakt i DS: Dan Ibsen – danibsen@sejlsport.dk

DS-rabat på ALLE familiens forsikringer hos Codan
Dansk Sejlunion og Codan Forsikring har en aftale, som giver DS-klubmedlemmer fordele og rabatter i
relation til såvel båden som familiens andre forsikringer.
220 af Dansk Sejlunions 275 klubber er med i aftalen.
Informationen om aftalen findes her: http://www.sejlsport.dk/sw7394.asp
Bemærk også den kollektive ordning vedr. ansvarsforsikring, hvor der dels kan spares penge ved at
klubben opkræver og administrerer ansvarsforsikringen (f.eks. sammen med opkrævning af
klubkontingentet, dels kan klubben nemt sikre sig at medlemmerne har en ansvarsforsikring for deres
båd (hvis klubben kræver dette).
Codan har oprettet et specielt sekretariat som varetager DS-aftalen og betjener DS-klubber og DSklubmedlemmer:
Codan Sejlersekretariat – tlf.: 3355 3388 – mail: sejlsport-sc@codan.dk
Kontakt i DS: Dan Ibsen – danibsen@sejlsport.dk
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