Seminar og møder
fredag den 20. marts 19.00 – 21.00
Program
Frivilligpolitik i Dansk Sejlunion
Indhold: Seminaret omfatter: Præsentation af ny frivilligpolitik i Dansk Sejlunion, drøftelse af
opgaver frivillige med fordel løse i Dansk Sejlunion samt barrierer for frivillighed og incitamenter til at skabe øget frivillighed.
Deltagere: Personer, som har en holdning til frivillighed i Dansk Sejlunion og som er parat til at
arbejde for mere frivillighed i Dansk Sejlunion.

DS Ungdomsnetværk
Indhold: Stiftende generalforsamling for DS Ungdomsnetværk. En række ungdomsledere har
taget initiativ til et nyt DS Netværk, der sammen med Dansk Sejlunion skal udvikle strategier
og koncepter rettet mod at få flere unge på vandet. Netværket har en åben tilgang til ungeaktiviteterne i dansk sejlsport. Klubber og klasseorganisationer råder over en masse viden og
ideer, der kan skubbe udviklingen i den rigtige retning. Netværket vil samle ideerne i en koordineret indsats sammen med Dansk Sejlunion.
Deltagere: Personer, som arbejder med ungdom i sejlklub, personer fra klasseorganisationer
og andre, som allerede er medlem eller overvejer at blive en del af netværket.

DS netværk for klassebådsorganisationer
Indhold: 31 klasseorganisationer er gået sammen om at styrke samarbejdet mellem klasseorganisationerne og samarbejdet mellem klasseorganisationer og Dansk Sejlunion. Man vil etablere et DS Netværk for klassebådsorganisationer. Det første møde blev holdt i Kerteminde den
18. januar. Dette er det andet møde i arbejdet med at styrke samarbejdet.
Deltagere: Personer fra klasseorganisationer, som er med i DS Klassenetværket eller som
overvejer at blive en del af netværket.

Ligaforeningen
Indhold: Ligaforeningen blev stiftet på Dansk Sejlunions klubkonference i november 2014 som
et DS Netværk. Ligaforeningen har taget fat på forberedelse af 2. sæson af Sejlsportsligaen. Vi
vil på årsmødet i ligaforeningen orientere om forberedelse af liga-sæsonen i 2015 og drøfter
mulighederne for udvikling af ligaen i 2016 og 2017.
Deltagere: Personer fra sejlklubber, der deltager i Sejlsportsligaen 2015 (1. og 2. division)
samt personer fra sejlklubber, der overvejer at kvalificere sig til næste års ligasæson.
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