Referat
Dansk Sejlunion Generalforsamling 2018
Dansk Sejlunion afholdt ordinær generalforsamling lørdag den 17. marts 2018, kl. 13.00 –
17.00 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
53 sejlklubber deltog i generalforsamlingen, heraf 7 ved fuldmagt. I alt var 21.272 stemmer repræsenteret i mødet. Derudover deltog klasseorganisationer, samarbejdspartnere og Dansk
Sejlunions sekretariat. I alt deltog 147 personer i generalforsamlingen.

1. Velkommen og valg af dirigent
Line Markert, formand Dansk Sejlunion bød velkommen til Dansk Sejlunions generalforsamling 2018 og illustrerede med to film om hhv. Vild med Vand og Sejlerlandsholdet spændvidden i Dansk Sejlunions arbejde og tilbud til klubberne.
Forsamlingen mindedes med et øjebliks stilhed de sejlere, som var gået bort siden sidste generalforsamling.
2. Valg af dirigent
Line Markert foreslog Michael Vilhelm Nielsen, advokat, som dirigent.
Forsamlingen valgte med akklamation Michael Vilhelm Nielsen som dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med frister i Dansk Sejlunions vedtægter. Dirigenten konstaterede, at mødets
dagsorden fulgte sejlunionens vedtægter. Dirigenten konkluderede, at forslag om kontingent
kunne behandles på trods af, at forslag var udsendt senere end frist i Dansk Sejlunions vedtægter. Medarbejdere fra Dansk Sejlunion skriver referat fra mødet.
Jørgen Meyer og Steen Wintlev blev ved akklamation valgt som stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning
Line Markert fremlagde bestyrelsens beretning for 2017. Den skriftlige beretning var inden
generalforsamlingen blevet offentliggjort på sejlsport.dk og udleveret i trykt form på mødet.
Line Markert fremhævede bestyrelsens arbejdsfordeling og arbejdet med at udfordre og
skabe udvikling. Fyrtårnet for Dansk Sejlunions arbejde er ambitionen om at få flere mennesker på vandet, i flere timer. DS Strategi 2018 har seks fokusområder: bredt udbud af sejladsaktivitet, klubudvikling, uddannelse, kommunikation, talent og sejlerlandshold og ekstern finansiering. Line Markert redegjorde for indsatsen inden for de seks fokusområder.
Line Markert takkede Hans Kurt Andersen for hans store indsats for sejlsporten, senest i Appel- og Regeludvalget.
Dirigenten satte herefter beretningen til debat.
Thomas Gudmann Høyer, Bådforeningen Trekanten, savnede, at beretning omtalte hændelser i Bådforeningen Trekanten. Klubben savner anerkendelse og støtte af Dansk Sejlunion i
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klubbens eksklusion af et medlem. Bådforeningen Trekanten overvejer at melde sig ud af
Dansk Sejlunion. Dansk Sejlunion bør bakke op om klubbers eksklusion af medlemmer og
træde aktivt ind.
Line Markert understregede vigtigheden af, at Dansk Sejlunion og sejlklubberne overholder
rammerne for eksklusion. Dansk Sejlunions rådgivning overholder DIF’s vejledning for eksklusionen. Sekretariatet kan være tidligt til stede i klubbernes konflikthåndtering, hvis klubberne
involverer på et tidligt tidspunkt.
Marie Dela, Hellerup Sejlklub håber, at Bådforeningen Trekanten får løst sine udfordringer,
så Dansk Sejlunions generalforsamling kan forholde sig til visioner og ikke enkelt-sager.
Thomas Gudmann Høyer argumenterede for, at klubbens generalforsamling skal kunne ekskludere, uden at Dansk Sejlunion skal kunne blande sig efterfølgende.
John Christensen, Odense Sejlklub takkede for formandens beretning. Kursen er stukket
rigtigt ud. Bestyrelsen gør det godt. Tak for indsatsen.
Rasmus Knude, Hellerup Sejlklub foreslog, at sekretariatet rykker ud af Idrættens Hus i
Brøndby.
Christian Lerche, Hellerup Sejlklub takkede for godt samarbejde mellem Dansk Sejlunion
og Sejlsportsligaforeningen. Begge parter har en fælles interesse i at udbrede begejstring om
sejlsporten. Samarbejdet gavner begge parter. Christian Lerche opfordrede Dansk Sejlunion
til, at man i højere grad bruger klubkonsulenter til at formidle sejlsportsligaen muligheder.
Marie Dela, Hellerup Sejlklub spurgte til status for forsikringsafgiften.
Line Markert bekræftede, at Dansk Sejlunion vil bidrage til det konkrete samarbejde med
Sejlsportsligaen. Line Markert orienterede om dialogen med Skatteministeriet, Folketinget og
Danmarks Idrætsforbund for at lempe forsikringsafgiften.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger til beretningen.
Forsamlingen tog herefter årsberetningen til efterretning med akklamation.

4. Årsrapport 2017
Peter Bjerremand, Dansk Sejlunion opridsede de politiske hovedpunkter i Dansk Sejlunions
regnskab 2017. Vi er ikke lykkedes med at nå mål for ekstern finansiering. Dansk Sejlunion
har på anden vis leveret over budget. Revisionen har ingen anmærkninger i protokollatet. Det
samlede resultat er tilfredsstillende.
Henrik Blakskjær, Dansk Sejlunion gennemgik resultatopgørelse, væsentligste afvigelser,
disponering af årets resultat og balancen. Talepapir og præsentation af regnskab 2017 er tilgængelig på sejlsport.dk/generalforsamling.
Dirigenten satte herefter beretningen til debat. Dirigenten konstaterede, at der ikke var kommentarer til Dansk Sejlunions regnskab 2017.
Forsamlingen godkendte herefter ved årsrapporten med akklamation.
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5. Budget 2017 og Prioritering
Mads Kolte-Olsen, Dansk Sejlunion, redegjorde for Dansk Sejlunions prioritering for 2018.
Notatet " Prioritering 2018” er tilgængelig på sejlsport.dk/generalforsamling.
Henrik Blakskjær orienterede om Dansk Sejlunions budget for 2018. Budget 2018 og talepapir til præsentationen er tilgængelig på sejlsport.dk/generalforsamling.
Dirigenten orienterede forsamlingen om, at såvel prioritering 2018 som budget 2018 var fremlagt til forsamlingens orientering. Dirigenten satte herefter budget og prioriteter til debat.
Bo Vincents, Arresø Sejlklub, spurgte, hvorfor Dansk Sejlunion kun havde ambition om i 2018
at kvalificere 4 klasser til de Olympiske Lege i 2020.
Steen Schou-Hansen, Kaløvig, opfordrede til, at Dansk Sejlunion og klubberne samarbejdede
med formidling.
Thomas Jacobsen, Dansk Sejlunion, redegjorde for Sejlerlandsholdets forberedelser til Worlds
2018, og at kvalifikation til OL forudsætter, at man placerer sig i top 10. Kvalifikation i 2018 af
fire klasser svarer til de muligheder, som Sejlerlandsholdet har aktuelt.
Peter Bjerremand redegjorde for, at indtægt for sponsorindtægter er indarbejdet i Budget 2018
for at vise ambitionen. Man har også en plan for håndtering af situation, hvis indtægter ikke kommer
Gert Eriksen, Yachtklubben Furesøen, savner mere kommunikation til klubber om forandringen af duelighedsprøve og speedbådsbevis.
Steen Wintlev, Dansk Sejlunion, redegjorde for kontakten til landsdækkende oplysningsforbund. Steen Wintlev oplyste, at Dansk Sejlunion evaluerer i foråret 2018 implementering af duelighedsprøve. Vi vil lytte til sejlerskolerne og justere indsatsen i den videre implementering.
Thomas Gudman Høyer oplyste, at man i Bådforeningen Trekanten har droppet sejlerskolen.
Man ville gerne have fastholdt den samme censor.
Steen Wintlev redegjorde for Søfartsstyrelsens krav til cirkulation af censorer mellem klubber,
og hvordan Dansk Sejlunion har løst dette krav.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere bemærkninger til prioritering og budget
2018.
Forsamlingen tog ved akklamation Dansk Sejlunions prioritering og budget for 2018 til efterretning.

6. Forslag til kontingent
Dirigenten konkluderede, at forslaget om kontingent 2019 kan behandles.
Mads Kolte-Olsen, Dansk Sejlunion fremlagde forslag til kontingent 2018. Dansk Sejlunions
bestyrelse foreslår, at klubbernes kontingent pr. medlem til Dansk Sejlunion fra den 1. januar
2019 udgør 100,29 kr. justeret efter forbrugerprisindeks.
Forsamlingen godkendte ved akklamation forslaget om kontingent 2019 på 100,29 kr.
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7. Valg af formand
Dirigenten konstaterede, at Line Markert var eneste kandidat til den ledige post som formand
for Dansk Sejlunion.
Line Markert orienterede om sine pejlemærker for de næste to år som formand.
Forsamlingen valgte ved akklamation Line Markert som formand i to år frem til 2020.

8. Valg af bestyrelse
Dirigenten konstaterede, at der var fem kandidater til fire ledige pladser i Dansk Sejlunions
bestyrelse. Dirigenten gennemgik procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer. Kandidaterne
præsenterede sig kort.
Ditte Juel (Thurø Sejlklub), Peter Bjerremand (Horsens Sejlklub), Henrik Voldsgaard (Aarhus
Sejlklub) blev valgt som medlem af Dansk Sejlunions bestyrelse i to år (2018-2020).
Christian Hangel (Frederikssund Sejlklub) blev valgt som medlem af Dansk Sejluninons bestyrelse i et år (2018-2019).
Søren Johnsen (Skive Sejlklub) blev valgt som suppleant til Dansk Sejlunions bestyrelse i to år
(2018-2020).

9. Valg af intern revisor
Jørgen Meyer og H.C. Hansen blev ved akklamation valgt som intern revisorer frem til Dansk
Sejlunion generalforsamling 2019.
10. Eventuelt
Thurø Sejlklub modtog Dansk Sejlunions Klubudviklingspris. Otte kandidater var i 2018 nomineret til prisen – se mere sejlsport.dk/mere/klubudviklingsprisen. Alle kandidater har gjort
en stor indsats for klubudvikling. Thurø Sejlklub fik vandrepokal (stor) og 20.000 kr. til klubarbejdet. Formand Ib Oldrup takkede på klubbens vegne for den flotte pris.
Klaus Natorp, Worlds 2018, orienterede om forberedelserne til den største sejlsportsbegivenhed i Danmark nogensinde. Klaus Natorp opfordrede sejlklubberne til at blive frivillig i arrangementet på https://www.aarhus2018.dk/frivillig/
Jon Bundesen, Københavns Amatør Sejlklub, orienterede om Persondataforordningen og
udfordring med håndtering af CPR-numre i sejlerskolerne.
Henrik Blakskjær orienterede om Sekretariatets arbejde med persondata.
Bo Vincents opfordrede til, at klubberne åbnede deres klubhuse op for sejlere fra andre sejlklubber.
Gert Eriksen spurgte til status for Klubkonference 2018.
Line Markert bekræftede, at Dansk Sejlunion holder Klubkonference 2018 6. 16. – 17. november. Formatet bliver udviklet.
Michael Rasmussen, Nivå Bådelaug, opfordrede til digital afstemningssystem.
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Jakob Frost, Faaborg Sejlklub, opfordrede til, at Dansk Sejlunion i Budget 2019 afsatte en
pulje til udvikling af aktiviteter i klubberne.
Mads Kolte-Olsen orienterede om DIF lokalforeningspulje og bekræftede at Dansk Sejlunion
ser på mulighederne i budget 2019.
Frida Hangel, Frederikssund Sejlklub, spurgte til, hvorfor den samme person skal betale
kontingent til DS for hver klub, som man er medlem af.
Line Markert orienterede om vedtægternes bestemmelser om kontingent og, at Dansk Sejlunion bestyrelse fremlægger forslag til vedtægter til næste års generalforsamling. Sekretariatet gennemfører i foråret kontrol af klubbers kontingentbetaling.
Per Bent, æresmedlem, opfordrede til, at Dansk Sejlunion koordinerer indberetning af medlemstal med klubbernes indberetning til kommunerne.
Afslutning
Line Markert takkede Jesper Andersen for samarbejdet i Dansk Sejlunions bestyrelse. Line
Markert takkede forsamlingen for deltagelsen i mødet og Michael Vilhelm Nielsen for sikker
styring af mødet.
Man afsluttede mødet ved at udråbe et trefoldigt leve for dansk sejlsport.

Michael Vilhelm Nielsen
Dirigent

Mads Kolte-Olsen
Generalsekretær og referent
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