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RESUMÉ fra møde i Dansk Sejlunions bestyrelse  

Mødets hovedpunkt var at godkende prioriteringer og budget for 2020. Prioriteringerne 
understøtter de strategiske mål i DS Pejlemærker 2022. 

Bestyrelsen talte i den forbindelse om de mange forskellige store og små opgaver og initiativer, 
som sejlunionen er involveret i eller forventes at levere til sejlere, klubber og samarbejdspartnere, 
og som i det daglige kræver mange ressourcer. 

Budget godkendt 
Sejlunionen skal være bedre til at synliggøre dette arbejde og den værdi, som skabes for 
medlemmerne. Bestyrelsen godkendte budgettet, som udviser et underskud på 500 tkr., der ses 
som en nødvendig investering i især markedsføring og kommunikation for at skaffe kommercielle 
resultater fremover. 

Bestyrelsen drøftede i den forbindelse igen, hvordan sejlunionens kommunikation og 
markedsføring bedst kan nå ud til de mange forskellige målgrupper, og understøtte vores mange 
mål og formidle de mange aktiviteter. 

Bestyrelsen mener, at det er særligt kritisk at forstærke markedsføring og kommunikation, der 
kan understøtte sponsorsøgningen. 

Bæredygtighed 
Bestyrelsen ønsker at opprioritere arbejdet med bæredygtighed i sejlsporten, og at Dansk 
Sejlunion skal fremstå som et grønt og ansvarligt forbund. Vi er som sejlere meget afhængige af 
vores natur og miljø, og vi kan både i fællesskab og som individer gøre en forskel. 

Derfor skal vi på generalforsamlingen tale om mulighederne og sætte en retning for sejlunionens 
indsats på bæredygtighedsområdet. Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et 
bæredygtighedsudvalg og har allerede fået henvendelse fra et par interesserede. Der efterspørges 
fortsat frivillige ildsjæle, som kan drive denne indsats i Dansk Sejlunion regi. Interesserede kan 
henvende sig til bestyrelsesmedlem Anne Skovbølling eller til direktør Christian Lerche. 

Regionale møder 
Bestyrelsen glæder sig til de forestående regionale møder med repræsentanter for sejlklubberne, 
hvor det skal debatteres, hvordan det lokale og regionale samarbejde bedst kan finde sted. 

Dette skal ses i forlængelse af debatten på generalforsamlingen i marts 2019 om kredsenes 
fremtid. 

Generalforsamling 
Generalforsamlingen i 2020 afholdes afholdes på Dalum Landbrugsskole i Odense, lørdag den 21. 
marts. Fristen for forslag til generalforsamlingen – også indstilling af kandidater – er tirsdag den 
21. januar. 

Der er endnu ikke et sikkert resultatestimat for regnskabsåret 2019. Der er endnu ikke et sikkert 
resultatestimat for regnskabsåret 2019. Forventningen er et resultat tæt på budget. 

Øvrige emner 
Bestyrelsen nåede omkring en række øvrige emner. Blandt andet genopstart af arbejdet i Udvalg  
 
 



 

for sejlads for fysisk handicappede, tilbud fra GymDanmark om opstart af fitness i sejlklubber, 
opstart af e-sejlsport, varig godkendelse fra 

Søfartsstyrelsen af Dansk Sejlunion som udbyder af fritidssejleruddannelser samt de for 
sejlsporten kritiske myndighedssager omkring Guldborgsund, Lynetteholm og Svanemøllehavnen. 

I den sidstnævnte sag er det rigtig glædeligt, at indsatsen har resulteret i, at Sejlklubben Frem ikke 
mister sin landplads i forbindelse med byggeriet ved Svanemølleværket. 

Bestyrelsen tog et smugkig på sejunionens nye hjemmeside på www.dansksejlunion.dk, der er 
gået i luften i en tidlig betaversion - og vil blive videreudviklet i de første måneder af 2020. 

 
På bestyrelsens vegne 
/Christian Lerche 
 


