VEDTÆGTER FOR DS KREDSNETVÆRK
- netværk for kredsbestyrelser i Dansk Sejlunion
1.

Navn og hjemsted

Netværkets navn er DS Kredsnetværk.
DS Kredsnetværk er et DS Netværk.
Netværket har adresse hos den person, som er aktuel tovholder for netværket.

2.

Netværkets formål

Netværkets formål er:

3.



at motivere til positivt og kreativt kredsarbejde, som udvikler kredsene i Dansk
Sejlunion,



at gøre det lettere for kredsbestyrelser at koordinere og skabe aktiviteter mellem klubber og på denne måde bidrage til udvikling af sejlsport i Danmark,



at kredse kan debattere sejlsportspolitik, dele viden og sparre.

Medlemskab af netværket

Netværket indbyder alle kredsbestyrelser til medlemskab.
Medlemmer af kredsbestyrelser i Dansk Sejlunion kan deltage i netværket.
Frivillige fra kredse uden en fungerende kredsbestyrelse kan deltage i netværket, hvis
man forpligter sig til mindst en årlig kontakt til klubber i kredsen.

4.

Kontingent

Netværket kan på sit årsmøde beslutte, at kredsene i netværket betaler kontingent.
Kontingent dækker netværkets basale udgifter.

5.

Udmeldelse og udelukkelse af netværket

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel. Udmeldelse skal ske skriftligt
ved e-mail til netværkets tovholder.
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Udelukkelse af et medlem kan finde sted, såfremt medlem i forhold til netværket udviser generende opførsel, grov usømmelighed eller er i kontingentrestance ud over 2
måneder.
Udelukkelse besluttes af kredsnetværkets årsmøde. Et udelukket medlem kan anke
afgørelsen til Dansk Sejlunions bestyrelse. Dansk Sejlunion kan udelukke et medlem
fra kredsnetværket jf. retningslinjerne i Dansk Sejlunions vedtægter § 27.

6.

Møder i netværk

Netværket holder mindst to årlige møder. Møderne bliver holdt i forbindelse med
Dansk Sejlunions generalforsamling og ved Dansk Sejlunions klubkonference.
Netværket kan derudover mødes efter behov f.eks. over skype eller andre digitale
medier. Hvis et medlem af netværket ønsker et ekstra møde, så kontakter medlemmet netværkets tovholder og aftaler møde.

7.

Styrende forsamling

Netværkets årsmøde bliver holdt i forbindelse med Dansk Sejlunions generalforsamling.
Netværkets årsmøde vælger en tovholder for netværket. Tovholders opgave er at følge op på aftaler fra netværkets møder og forberede netværkets næste møde.

8.

Dagsorden for møder

Møderne i netværket omfatter mindst følgende punkter







Valg af referent. Referent udsender referat senest 14 dage efter mødet til alle
medlemmer i netværket.
Valg af tovholder for kommende år (ved DS generalforsamling)
Vidensdeling, sparing og debat af relevante emner fra kredsene
Emner til netværkets beslutning
Nyt fra Dansk Sejlunion
Eventuelt

Medlemmerne indsender forslag til dagsordenen til tovholder mindst 14 dage før
møde.
Tovholder udsender dagsorden senest 10 dage før møde.

9.

Regnskab og revision

Kredsnetværkets regnskab følger kalenderåret. Kredsnetværkets regnskab forelægges
Årsmødet til godkendelse.

10.

Vedtægtsændringer:

Netværkets vedtægter kan ændres med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.
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Vedtægtsændringer skal være i overensstemmelse med Dansk Sejlunions vedtægter
og retningslinjer for DS Netværk.

11.

Netværkets opløsning

Kredsnetværket kan opløses, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer på årsmødet
stemmer for en beslutning om opløsning af netværket.
Eventuelt overskud fra netværket anvendes til sejlsportsfremmende formål i kredsene
efter årsmødets beslutning.
Dansk Sejlunion kan til enhver tid opløse netværket, hvis netværket ikke opfylder sit
formål, jf. pkt. 2.
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