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Dansk Sejlunions generalforsamling 2014
Dansk Sejlunion holdt ordinær generalforsamling lørdag den 29. marts 2014, kl. 10.00 – 16.30
på Scandic Bygholm Park, Schlüttesvej 6, 8700 Horsens.

0. Velkommen
Hans Natorp, Dansk Sejlunions formand, bød velkommen til alle delegerede, sejlere med
Dansk Sejlunions hædersbevisninger, kandidater til bestyrelsen, samarbejdspartnere, sponsorer og repræsentanter fra medierne.
Hans Natorp bad forsamlingen om at mindes venner af sejlsporten, som er gået bort i det
forgangne år, med et minuts stilhed. Æret være deres minde.
Hans Natorp gennemgik dagens program. Et nyt element i mødet er debatrum efter frokost.
Generalforsamlingen bliver suspenderet i en time, og forsamlingen deler sig op i mindre rum
for at debattere udvalgte emner fra det forgangne år, og året der kommer. Herefter bliver den
formelle del af generalforsamlingen genoptaget.

1. Valg af dirigent
Hans Natorp foreslog Niels Bo Andersen, Kolding, som dirigent.
Forsamlingen valgte Niels Bo Andersen som dirigent enstemmigt med applaus.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med Dansk
Sejlunions vedtægter. Dirigenten konstaterede, at mødets dagsorden fulgte sejlunionens vedtægter, og at der i øvrigt ikke var bemærkninger til dagsordenen.
Jørgen Meyer blev valgt som ad hoc dirigent til behandling af dagsordenens punkt 7 Forslag
til vedtægtsændring fra Gråsten Sejlklub, da Niels Bo Andersen som formand for Ordensudvalget er inhabil som dirigent af dette punkt i generalforsamlingen.
Forsamlingen godkendte dirigentens forslag til stemmetællere: Jørgen Meyer og H.C. Hansen.
64 sejlklubber deltog i generalforsamlingen, heraf 16 ved fuldmagt. I alt var 25.191 stemmer
repræsenteret på mødet.

2. Årsberetning 2013
Hans Natorp fremlagde sin mundtlige beretning. Den skriftlige beretning var sendt ud til alle
delegerede og er tilgængelig på www.sejlsport.dk
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Hans Natorp fremhævede sejlunionens økonomi, som har haft særlig fokus i 2013. Stram
ramme og styring og en omlægning af administrative procedurer har bidraget til et positivt
resultat, hvor Dansk Sejlunions egenkapital er løftet tilbage på niveauet før underskud i 2012.
Sekretariatet har arbejdet på at styrke sammenhæng på tværs af de faglige indsatser for tur
og oplevelser, ungdom, talent og landshold. Målet er bedre udnyttelse af ressourcer til bedre
at kunne levere til sejlere og sejlklubber.
Sejlsportsligaen får premiere i 2014. Sejlsportsligaen er en liga for klubhold og er dermed et
redskab for klubberne til at udvikle socialt fællesskab omkring et sportsligt miljø. Sejlsportsligaen er også en platform for profilering klubberne i lokalområderne. Sejlsportsligaen har genereret sin egen finansiering gennem sponsorindtægter.
Bestyrelsen arbejder på at skabe det nødvendige grundlag for en anbefaling af klubbåd. En
forudsætning for anbefaling er, at Dansk Sejlunion kan tilbyde en finansieringsmodel, som er
bæredygtig for sejlunion og de klubber, som vil investere i egne sportsbåde.
Hans Natorp gav udtryk for håb om, at vi lærer af en eksklusionssag i Gråsten Sejlklub, som
er blevet behandlet af klubbens bestyrelse, klubbens generalforsamling, Dansk Sejlunions Ordensudvalg og DIFs Højeste Appelinstans. Vi skal kunne håndtere hensynet til klubbernes
kompetence til at træffe afgørelser i interne forhold og hensynet til grundlæggende principper,
der beskytter den enkelte i fællesskabet.
Hans Natorp udtrykte kritik af regeringens håndtering af konsekvenserne efter stormen Bodil.
Det er beskæmmende, at regeringens stormflodsaftale igen lader havnene i stikken. Konsekvensen er, at nogle havne nu sidder tilbage med millionregninger, alene fordi Folketinget på
et urimeligt grundlag har frataget dem retten til at søge erstatning.
Hans Natorp takkede sekretariatets medarbejdere og ledelse og kollegaer i bestyrelsen for
engagement og gåpåmod gennem hele året. Dansk Sejlunion har en rigtig god besætning, som
har ført os på sikker kurs gennem 2013, og som har sat en god kurs for 2014.
Efter formandens beretning havde generalforsamlingens deltagere mulighed for i mindre debatrum at drøfte formandens beretning.
Leon Träger, klubkonsulent i Dansk Sejlunion, rapporterede fra debatrum om beretning.
Debatrummet havde drøftet langsigtede mål og plan for klubbernes arbejde. Der var i debatrummet en klar interesse i, at Dansk Sejlunion skaffer mere viden om klubbernes udfordringer
og løsninger. Klubberne efterspørger skarpe værktøjer til at skabe en udvikling i klubben.
Dirigenten gav herefter mulighed for bemærkninger til beretningen.
Per Risvang, Århus Sejlklub, roste præsentation af handlingsplan 2014. Per Risvang foreslog, at den skriftlige beretning fortjener at komme helt ud til alle medlemmer. Den fortæller
godt, hvad Dansk Sejlunion arbejder med. Per Risvang opfordrede klubberne til at formulere
ambitioner, lave handlingsplaner og omsætte tanker til handling.
Christian Lerche, Hellerup Sejlklub, roste bestyrelsen for arbejdet med sejlsportsliga,
sportsbådsmiljø og PULS og vand i håret. Dansk Sejlunion sender meget god inspiration ud til
klubberne. Christian Lerche opfordrede sejlklubber til at se de mange muligheder i sejlsportsligaen og bruge sejlsportsligaen til at løfte sejlsporten op over sine udfordringer.
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Christian Lerche, Hellerup Sejlklub, spurgte til den konkrete plan for anbefaling af klubbåd
og DS Klubfinans. Christian Lerche opfordrede desuden til at bruge viden som grundlag for
beslutninger.
Henrik Pedersen, Sejlklubben Lynæs, opfordrede til at få styr på medlemsdata og hjælpe
klubber med at overføre data.
Peter Thomsen, Fredericia Sejlklub, opfordrede til at forbedre informationen om sejlsportsligaens økonomi til alle klubber og ikke blot de 18 deltagende klubber.
Hans Natorp takkede for forslaget om, at Dansk Sejlunions årsberetning kommer ud til alle
medlemmer. Vi vil overveje muligheden. Hans Natorp bekræftede, at bestyrelsen har fokus på,
at medlemsopdateringen bliver gennemført. Sekretariatet har allokeret flere ressourcer til at
hjælpe klubber med at overføre data. Hans Natorp bekræftede, at Dansk Sejlunion investerer i
udvikling af sejlsporten med ekstern finansiering. Desuden har vi stram styring af ligaens økonomi. Det gælder ligaen såvel som alle andre aktiviteter i Dansk Sejlunion. Vi vil gerne arbejde
på at informere mere om sejlsportens økonomi. DS Klubfinans skal være et tilbud til de klubber, som vil udvikle sportsbådsmiljø. En bæredygtig finansieringsmodel er en forudsætning for,
at Dansk Sejlunion kan anbefale en klubbåd. Dansk Sejlunion skal selvfølgelig bruge viden som
grundlag for politiske valg.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger.
Forsamlingen tog herefter årsberetningen enstemmigt til efterretning med applaus.

3. Årsrapport 2013
Erik Schulz, politisk økonomiansvarlig i Dansk Sejlunions bestyrelse, indledte præsentationen af årsrapport for 2013. Det samlede resultat var et overskud på 868 tkr. De budgetterede mål for 2013 er nået og derudover har en ekstraordinær indtægt på 1,4 mio. kr. fra
SKATs momskompensationsordning gjort det muligt at reetablere Dansk Sejlunions egenkapital og tilbageføre midler til OL-satsning. Årets resultat er nået med en stram styring af omkostninger og aktiviteter. Administration, forretningsgange og ledelse af Dansk Sejlunions
økonomi er blevet styrket i 2013. Bestyrelsen har været meget opmærksom på, at resultatet
for 2013 blev positivt efter underskuddet i 2012. Målsætninger og handlinger aftalt med interne revisorer er i al væsentlighed blev nået. Grundlaget for yderligere udvikling af Dansk Sejlunion er blevet skabt.
Henrik Blakskjær, økonomichef i Dansk Sejlunion, redegjorde for resultatopgørelse for
perioden 1. januar – 31. december 2013. Årets resultat blev 868 tkr. efter indtægter på
34.512 tkr. og udgifter på 33.644 tkr. Henrik Blakskjær henviste til den skriftlige årsrapport på
www.sejlsport.dk for detaljer om Dansk Sejlunions økonomi 2013.
Generalforsamlingen 2013 formulerede to væsentlige målsætninger for Dansk Sejlunions økonomi: I 2013 at skabe balance mellem indtægter og udgifter og inden 2016 at reetablere
Dansk Sejlunions egenkapital til niveauet før 2012. Begge mål er nået allerede i 2013.
Henrik Blakskjær fremhævede, at stram styring af omkostninger, besparelser, optimering af
arbejdsgange og aktiv udnyttelse af muligheder, fx momskompensation er væsentlige årsager

Referat
Dansk Sejlunions generalforsamling 2014
til det gode resultat. Den stramme styring af omkostninger har påvirket aktivitetsniveauet.
Dansk Sejlunion har derved haft en nedgang i aktivitetsbaserede indtægter i projekter.
Dansk Sejlunions økonomi har relativt få frie midler (28 %) og relativt mange indtægter (72
%), som er bundet af bestemte aktiviteter. Det er ganske positivt, at Dansk Sejlunion kan tiltrække indtægter til aktiviteter, men vi har få frihedsgrader til at sætte nye aktiviteter i værk.
Dansk Sejlunions udgifter er i betydeligt omfang rettet direkte mod sejlere, sejlklubber og aktiviteter. Ydelserne til sejlere og aktiviteter bliver skabt ud fra en administrativ platform, som
er nødvendig for de eksternt rettede aktiviteter.
Henrik Blakskjær gennemgik herefter hovedpunkter i årets resultat. Se den skriftlige årsrapport 2013 for redegørelse.
Årets resultat bliver disponeret med 988 tkr. Til den frie egenkapital og -120 tkr. til den bundne egenkapital.
Henrik Blakskjær afsluttede med en gennemgang af Dansk Sejlunions balance på 12.348 tkr.
Efter fremlæggelse af årsrapport 2013 havde generalforsamlingens deltagere mulighed for i
mindre debatrum at drøfte årsrapporten.
Dirigenten konstaterede, at der i Dansk Sejlunions årsrapport var forsynet med blank påtegning fra revisor.
H.C. Hansen, intern revisor, rapporterede fra debatrum om årsrapport 2013 og budget
2014. Man ønskede mere information om sammenhæng mellem handlingsplan og budget. Man
ønskede en samlet information om sejlsportsligaen: indkøb af både, økonomien, sikkerhed og
andre relevante emner. Man spurgte til styringen af Dansk Sejlunions likviditet. Den likvide
beholdning er høj den 31. december 2013. Man ønskede information om sejlklubbernes mulighed for at være en del af momskompensationsordningen.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger.
Forsamlingen godkendte herefter årsrapporten enstemmigt med applaus.

4. Budgetorientering 2014
Erik Schulz fremhævede udfordring med at skaffe flere frie midler til Dansk Sejlunion, som
kan finansiere sejlunionens udgifter til platformen (fx husleje, økonomistyring, IT, ledelse),
som er grundlaget for de eksternt rettede aktiviteter. Det er en klar målsætning for 2014 og
årene fremover at øge ekstern finansiering, som kan medfinansiere sejlunionens platform og
styrke udviklingen af sejlsporten.
Erik Schulz orienterede om bestyrelsens overvejelser om Dansk Sejlunions mål for overskud.
Det fremgår af DS Strategi 2011, at den frie egenkapital skal udgøre 25 % af driftsmæssige
forpligtelser. Det er uklart, hvad de driftsmæssige forpligtelser egentlig er. Vi har været i dialog med DIF om niveauet i andre specialforbund og rådet fra DIF er, at 3 mio. kr. er en passende margin til at indfri alle forpligtelser ved en eventuel afslutning af Dansk Sejlunion. Dansk
Sejlunion kan således allokere sin økonomi til aktiviteter frem for til yderligere opbygning af
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egenkapital. Målsætningen for 2014 og 2015 er overskud på ca. 0,8 % af de samlede indtægter.
Henrik Blakskjær orienterede om Dansk Sejlunions budget for 2014. Budgettet sætter mål
for indtægter og rammer for udgifter og udgør således den økonomiske side af Dansk Sejlunions plan for aktiviteter i 2014. Indtægterne stiger med 586 tkr. til 35.098 tkr. Omkostningerne
stiger med 1.179 tkr. til 34.824 tkr. Det giver et budgetteret overskud på 275 tkr., hvilket er
knap 600 tkr. mindre end i 2013. Henrik Blakskjær redegjorde for detaljer i forventede indtægter og udgifter i 2014. Se budget på www.sejlsport.dk for detaljer.
Henrik Blakskjær redegjorde for kilderne til indtægter og udgifternes anvendelse. Indtægter
fra TORM-Fonden og sponsorerne udgør 29 % af indtægterne i 2014. Samlet set stiger andelen
af de eksternt betingede indtægter til at udgøre 76 % i 2014. De frie indtægters andel går fra
28 % til 24 %. De samlede indtægter er steget, og der er større begrænsninger på, hvordan
pengene kan anvendes. Målsætningen er, at de frie midler udgør en større del af indtægterne i
Dansk Sejlunion.
Udgifterne til sejladsområdet med kapsejlads, tur, ungdom og klubudvikling stiger samlet set
fra 17 % til 23 %. De eksternt rettede omkostninger stiger samlet fra 70 % til 76 %. De internt rettede omkostninger til ledelse, administration, IT og internationalt falder fra 30 % til 24
%. Budget 2014 lægger op til, at Dansk Sejlunion bruger mere på eksternt rettede omkostninger, som giver værdi til klubber og sejlere end i 2013.
Forsamlingen tog herefter budgettet for 2014 til efterretning.

5. Hovedlinjer for unionens virksomhed i 2014
Mads Kolte-Olsen, generalsekretær i Dansk Sejlunion, orienterede om mål og indsats for
Dansk Sejlunion i 2014. Dansk Sejlunion skal i 2014 arbejde videre med at skabe værdi, begejstring og fællesskab. Dansk Sejlunion skal skabe rammer, som udvikler, videndeling og
kommunikation. Større udfordringer er, at det samlede medlemstal falder, og at Dansk Sejlunion vil mere end indtægter kan dække.
Mads Kolte-Olsen redegjorde for målsætning og indsats for de større indsatsområder.
Tur og oplevelser. Målsætning for 2014 er, at Dansk Sejlunion leverer en bred vifte af tilbud
for tur og oplevelse. Tilbud er kendte og bliver brugt. Eksempler på indsats er turbøjer, bådforsikring, ankerpladser i tur-app, kurser, bundmaling, markedsføre DS-muligheder og måle sejleres holdning til Dansk Sejlunion.
Børn og unge. Målsætning for 2014 er, at flere klubber tilbyder børn og unge attraktive miljøer
og aktivitet efter ATK. Eksempler på indsats er støtte til ATK i praksis, træneruddannelse,
klubbesøg og klubudvikling, sommeraktiviteter, skolesamarbejde, aktivitetstrailere.
Landshold. Målsætning for 2014 er medaljer ved EM og VM og et markant løft i ekstern finansiering. Eksempler på indsats er kvalitet i fysisk træning, øget brug af ny teknologi, bedre
rammer for den enkelte sejler, talentudvikling ATK, netværk af klubber, etablere samarbejde
med fonde og virksomheder.
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Sportslige oplevelser. Målsætning for 2014 er at bane vejen for, at flere sejler kapsejlads. Eksempler på indsats er sejlsportsliga, justere koncept for kapsejlads-licenser, kurser og netværk
for kapsejladsledere, forslag til sammenhængende turneringsstruktur.
Frivillige og klubudvikling med PULS. Målsætning for 2014 er, at værktøjer til klubudvikling er
kendt af frivillige i klubber og bliver brugt. Eksempler på indsats er værktøjskasse til konsulenter og klubfrivillige, klubkonference, klubudviklingsforløb, etablere DS Klubfinans og anbefaling
af klubbåd.
Uddannelse. Målsætning for 2014 er, at efterspørgsel på uddannelse er øget, og kapacitet følger med større efterspørgsel. Eksempler på indsats er, at kursusprogram for 2014-15 er på
plads og klar til markedsføring i august, gennemføre planlagte kurser og skabe grundlag for
styrket kompetenceudvikling af frivillige ledere.
Kommunikation og IT. Målsætning for 2014 er at inspirere, markedsføre og støtte Dansk Sejlunions øvrige indsatser. Eksempler på indsats er 4 numre af SEJLER, udnytte tur og oplevelsers og landsholdets kommunikative potentiale, sponsor-materiale og digitalt nyhedsbrev.
Støtte klubber med overførsel af medlemsdata, forsikringsprodukt, sejlsportsliga og aktivitetskalender.
Mads Kolte-Olsen takkede TORM-Fonden, Team Danmark og Dansk Sejlunions øvrige sponsorer for deres støtte til Dansk Sejlunions arbejde.
Forsamlingen tog orienteringen om Dansk Sejlunions mål og indsats i 2014 til efterretning.

6. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen havde fremsat forslag til medlemsklubbernes kontingent for 2015. Bestyrelsen
foreslår uændret kontingent.
Forsamlingen godkendte forslaget om kontingent 2015 på 98,50 kr.

7. Indkomne forslag
Dirigenten Niels Bo Andersen overlod ved begyndelsen af dette punkt dirigenthvervet til
Jørgen Meyer. Jørgen Meyer var ved generalforsamlingens indledning blevet valgt som dirigent af dette punkt, da Niels Bo Andersen i kraft af sin rolle som formand for Ordensudvalget
var inhabil.
Dirigenten redegjorde for forslaget til ændring af vedtægternes § 15 B.
Lars Chresten Møller, formand for Gråsten Sejlklub, motiverede Gråsten Sejlklubs forslag
til ændring af Dansk Sejlunions vedtægter. Baggrunden for forslaget er en langvarig eksklusionssag, hvor klubben i Dansk Sejlunions Ordensudvalg og i DIFs Højeste Appelinstans har fået
kendt en eksklusion ugyldig. Bestyrelsen for Gråsten Sejlklub fik på klubbens generalforsamling den 19. marts mandat til at udmelde klubben af Dansk Sejlunion, hvis man ikke kan finde
en for Gråsten Sejlklub tilfredsstillende løsning på eksklusionssagen.
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Lars Chresten Møller understregede, at sejlklubben meget nødigt vil slippe Dansk Sejlunion.
Man vil hellere være med til at ændre på grundlaget for, at noget lignende kan ske i andre
klubber. Klubben ønsker at fjerne en beføjelse hos Ordensudvalget.
Lars Chresten Møller forventede imidlertid ikke, med henvisning til Dansk Sejlunions forpligtelser til DIF, at det fremlagte ændringsforslag ville blive vedtaget af generalforsamlingen. Man
var derfor villig til at indgå i en omformulering af forslaget, der fører til, at Dansk Sejlunion og
DIF meget snart finder frem til mere hensigtsmæssige formuleringer af Dansk Sejlunions vedtægter.
Lars Chresten Møller udtrykte kritik af sekretariatets rådgivning af klubben og Ordensudvalgets behandling af sagen. Man oplever, at viden om Dansk Sejlunions håndtering af tidligere
eksklusionssager er blevet tilbageholdt af sekretariatet i 2012, og at man ikke i tilstrækkelig
grad er blevet forberedt på behandlingen i Ordensudvalget i 2013.
Lars Chresten Møller afsluttede sin motivation med fra Dansk Sejlunion at efterlyse et svar
på spørgsmålet, om Dansk Sejlunion er til for et enkelt medlem eller for 250 medlemmer i
Gråsten Sejlklub.
Dirigenten spurgte Lars Chresten Møller, om Gråsten Sejlklub ønskede at trække det fremsatte forslag tilbage på den betingelse, at Dansk Sejlunion går i dialog med DIF om de juridiske rammer for eksklusionssager.
Lars Chresten Møller svarede, at man ønsker en udtalelse fra generalforsamlingen om, at
man vil lære af sagen og justere i rådgivning eller regler.
Hans Natorp redegjorde for udtalelsen fra DIFs Højeste Appelinstans, som Dansk Sejlunion er
forpligtet til at følge. Det er vigtigt for såvel medlemmernes som klubbernes retssikkerhed, at
der i det foreningsretlige regi kan foretages en prøvelse af lovligheden af en indgribende beslutning, som eksempelvis en eksklusion.
Den omstændighed, at en beslutning om eksklusion er truffet i overensstemmelse med den i
vedtægterne krævede procedure, indebærer ikke i sig selv, at eksklusionen er gyldig. Det må i
alle tilfælde, hvor et medlem ekskluderes af en almennyttig idrætsforening under DIF, kræves,
at grundlaget for eksklusionen har været tilstrækkeligt.
I vurderingen af, om grundlaget for en eksklusion har været tilstrækkeligt, skal der foretages
en afvejning af de modstående hensyn til idrætsforeningen og til medlemmet. På den ene side
må idrætsforeningen have adgang til at fastlægge de værdier og normer, der skal gælde i foreningen. På den anden side er idrætsforeningen forpligtet til at agere sagligt og lade principperne om åbenhed og forskellighed vinde indpas i foreningen.
En betingelse for, at en eksklusion kan anses for gyldig, er, at den er saglig, rimeligt begrundet og i overensstemmelse med almindelige principper om proportionalitet.
En begrænsning af klagebehandlingen til alene at forholde sig til, om procedureregler er overholdt, vil afskære klageinstansen mulighed for at prøve, om en eksklusion er saglig, rimeligt
begrundet og i overensstemmelse med almindelige principper om proportionalitet. Det vil være
i strid med principper for klageadgang i Danmarks Idrætsforbund.
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Hans Natorp konkluderede, at forslaget, som det er fremsat af Gråsten Sejlklub, er i strid
med Dansk Sejlunions forpligtelser som specialforbund i DIF. Hans Natorp understregede, at
Dansk Sejlunion både skal varetage klubbens tarv, og at Dansk Sejlunion skal opfylde sine
forpligtelser i forhold til DIF.
Hans Natorp beklagede på vegne af Dansk Sejlunion forløbet og Gråsten Sejlklubs oplevelse,
og at man ville lære af sagen og arbejde for at undgå, at et tilsvarende forløb gentager sig. Vi
skal styrke rammerne for håndteringen af personsager i klubberne.
Hans Natorp indstillede til generalforsamlingen, at man giver bestyrelsen et klart mandat til
at arbejde videre med at styrke rammerne for håndtering af sådanne sager.
Dirigenten spurgte Lars Chresten Møller, om Gråsten Sejlklub vil trække forslaget tilbage
på betingelse af et tilsagn fra Hans Natorp om, at Dansk Sejlunion arbejder videre mod en løsning, som involverer undersøgelse af vedtægtsændringer og inddragelse af DIF.
Lars Chresten Møller oplyste, at man vil trække forslaget om vedtægtsændring, idet Hans
Natorp havde givet tilsagn om, at man i bestyrelsen i det kommende år ville arbejde med
rammerne for håndtering af personsager i klubberne.
Dirigenten konkluderede, at forslaget til vedtægtsændring var trukket. Dirigenten åbnede
herefter op for bemærkninger fra forsamlingen til det videre arbejde med at styrke rammerne
for håndtering af personsager i klubberne og Dansk Sejlunion.
Willy Sahl, Dyvig Bådelaug, gav udtryk for, at man skal tage hensyn til vilkår for det frivillige arbejde i sejlklubber. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Det er dræbende for demokratiet og det frivillige engagement, at beslutninger i klubben kan blive underkendt
senere af Dansk Sejlunion eller DIF. Der skal være spillerum lokalt til at formulere egne politikker og vedtægter.
Poul Bendixen, Skagen Sejlklub, ser ikke i afgørelsen fra DIF Appelinstans mulighed for, at
man lokalt i sejlklubben kan foretage eksklusion. Poul Bendixen opfordrer Gråsten Sejlklub til
at opretholde forslaget.
Jacob Frank, Nyborg Sejlforening, undrede sig over, at Hans Natorp ikke kommenterede,
at generalforsamlingen i Gråsten Sejlklub havde givet bestyrelsen mandat med 82 % af de
afgivne stemmer.
Torben Lorentsen, Fredericia Sejlklub, ønskede en debat af Gråsten Sejlklubs forslag til
vedtægtsændring.
Hans Natorp bekræfter, at det ligger bestyrelsen meget på sinde at forhindre, at vi igen
kommer i en lignende situation. Forslaget til vedtægtsændring vil være i strid med Dansk Sejlunions forpligtelser. Vi har derimod mulighed for at se på rådgivning, standardvedtægter for
sejlklubber og DIFs regler. Hans Natorp ønsker en pragmatisk løsning indenfor de juridiske
rammer.
Peter Thomsen, Fredericia Sejlklub, opfordrede Gråsten Sejlklub til at opretholde forslaget
til vedtægtsændring.
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Poul Bendixen, Skagen Sejlklub, ønsker, at Gråsten Sejlklub opretholder sit forslag, så forsamlingen kan give sin mening til kende ved en afstemning.
Lars Chresten Møller, Gråsten Sejlklub, ønsker en formulering om bestyrelsens arbejde i
det kommende år om rammerne for klubbernes håndtering af personsager til afstemning. Lars
Chresten Møller betragtede fortsat forslaget fra Gråsten Sejlklub som opretholdt.
H.C. Hansen, intern revisor, redegjorde for principper for DIF, som Dansk Sejlunion er forpligtet til at efterleve og mulige konsekvenser, hvis Dansk Sejlunion ikke efterlever forpligtelser. H.C. Hansen opfordrede forsamlingen til at bede bestyrelsen om at indlede en dialog med
DIF til at finde en løsning, der kan hjælpe sejlklubber med at håndtere personsager.
Christian Lerche, Hellerup Sejlklub, opfordrede forsamlingen til at følge det gode råd fra
H.C. Hansen. Dansk Sejlunion er afhængig af andre end os selv. Christian Lerche opfordrede
Gråsten Sejlklub til at trække forslaget. Der er god grund til at kritisere forløbet i Dansk Sejlunion. Christian Lerche opfordrede til, at man forbedrede Dansk Sejlunions håndtering af appelsager.
Dirigenten konstaterede, at Gråsten Sejlklub først ville trække sit forslag om vedtægtsændring, såfremt generalforsamlingen tog stilling til et beslutningsforslag, der pålagde bestyrelsen at arbejde med rammerne for håndtering af personsager i klubber og Dansk Sejlunion.
Generalforsamlingen holdt herefter pause for frokost.
Da forsamlingen mødtes igen, præsenterede dirigenten et forslag til beslutning, som var blevet udarbejdet i frokostpausen. Forslaget lyder:
”Generalforsamlingen pålægger - med baggrund i problemstillingen fra eksklusionssagen i Gråsten Sejlklub – Dansk Sejlunions bestyrelse at gennemføre en dialog med DIF, der skal revidere rammerne for klubbernes selvstyre. Formålet er at sikre medlemsforeningerne størst mulig
egenbestemmelse i relation til interne forhold. Med rammer menes bl.a. standardvedtægter,
administrative procedurer og rådgivning til medlemsforeninger fra såvel Dansk Sejlunion og
DIF.”
Hans Natorp kvitterede for konstruktivt samarbejde i frokostpausen med Gråsten Sejlklub om
beslutningsforslag. Hans Natorp indstillede beslutningsforslag til forsamlingens godkendelse
Forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt med applaus det fremsatte beslutningsforslag.
Lars Chresten Møller, Gråsten Sejlklub, oplyste, at man trak sit forslag til ændring af
Dansk Sejlunions vedtægter tilbage.
Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede at opretholde forslaget om vedtægtsændring.
Niels Bo Andersen overtog herefter igen dirigenthvervet for generalforsamlingen.

8. Valg af formand
Hans Natorp, Dragør, blev præsenteret som kandidat til formand for Danske Sejlunion for
perioden 2014-16. Hans Natorp var indstillet af Dragør Sejlklub og Sønderborg Yacht Club.
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Dirigenten konstaterede, at da der kun var enkelt kandidat til posten, var formandsvalget
afgjort ved fredsvalg.
Hans Natorp takkede for valget og lovede, at han vil gøre sit yderste for udvikling af sejlsporten.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Tre medlemmer af bestyrelsen skal vælges på lige årstal for en 2-årig periode. En suppleant
vælges for to år ad gangen.
Fire kandidater var indstillet til valget bestyrelsesmedlemmer, og de fik mulighed for at præsentere sig for forsamlingen:





Mads Christensen, indstillet af Kongelig Dansk Yachtklub. Valgt med 22.437 stemmer.
Line Markert, indstillet af Hellerup Sejlklub. Valgt med 21.771 stemmer
Henrik Voldsgaard, indstillet af Aarhus Sejlklub. Valgt med 18.514 stemmer.
Christian Sparre Hangel, indstillet af Frederikssund Sejlklub, fik 11.514 stemmer og
blev ikke valgt.

To kandidater til posten som suppleant:



Christian Hangel, indstillet af Frederikssunds Sejlklub. Valgt med 11.949 stemmer.
Bjarne Lindquist, indstillet af Ho Bugt Sejlklub, fik 11.001 stemmer og blev ikke valgt.

10. Valg af to interne revisorer
Generalforsamlingen skal hvert år vælge to interne revisorer.
H.C. Hansen, København, og Jørgen Meyer, Kolding, blev genvalgt enstemmigt med applaus.

11. Eventuelt
TORM-prisen. Jens Bjergmose, direktør for TORM-Fonden, takkede for samarbejde med
Dansk Sejlunion med at udvikle vilkår for børn og unge og inspirere frivillige i klubber.
TORM-Fondens ungdomslederpris gik til Michael Vogelius fra Kaløvig Bådelaug. Michael har
stået i spidsen for at udvikle klubbens tilbud til fordel for det markant stigende medlemstal,
som sejlklubben har oplevet i 2013. Michael har formået at inkludere både børn og voksne i
klublivet. Han har både formået at fange nye sejlere og tilgodese sejlere i de olympiske klasser.
TORM-prisen gik til Sønderborg Yachtklub for over en årrække at have udtænkt og gennemført
en målrettet indsats for at markedsføre sejlsporten over for en lang række forskellige målgrupper, der hver især er attraktive for klubben.

