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Til Dansk Sejlunion: 
 

Egaa, den 23. januar 2020 

 
Forslag til vedtægtsændringer 
 
Kære Dansk Sejlunion. 
  
Til behandling på Dansk Sejlunions ordinære generalforsamling den 21. marts 2020 ønskes 
nedenstående forslag til vedtægtsændringer behandler under dagsordenens pkt. 8: 
  
Forslag til beslutning: 
Vedtægternes §5 ”Inddeling i kredse” udgår i sin helhed. 
  
Viser der sig behov for redaktionelle ændringer i den resterende del af foreningens vedtægter 
udløst af bortfald af §5, er disse redaktionelle ændringer også omfattet af dette forslag. 
  
Nuværende status: 
Vedtægternes §5 ””Inddeling i kredse” 
  
INDDELING I KREDSE 
Dansk Sejlunion er geografisk inddelt i 13 kredse, som følger: 
Nordøstjysk kreds: 
omfattende østkysten af Jylland nord for Grenaa og østligste del af Limfjorden. 
Limfjordskredsen: 
omfattende vestligste del af Limfjorden og vestkysten af Jylland til syd for Ringkøbing. 
Østjyllandkredsen: 
omfattende det østlige Jylland fra nord for Grenaa til syd for Vejle. 
Lillebæltkredsen: 
omfattende området i Jylland fra syd for Vejle til nord for Haderslev inkl. Esbjerg og Fanø samt 
Nordvestfyn fra Odense Fjord ekskl. Odense til syd for Assens. 
Lillebælt Sydkreds: 
omfattende Sønderjylland. 
Fynskredsen: 
omfattende Fyn med omliggende øer eksklusive Nordvestfyn som nævnt under Lillebæltkredsen. 
Isefjordkredsen: 
omfattende Isefjord og Roskilde Fjord området samt Nordvestsjælland til syd for Kalundborg. 
Sundkredsen: 
omfattende Nordsjælland til syd for Hellerup, men ekskl. Isefjord og Roskilde Fjord området. 
Svanemøllekredsen: 
omfattende Svanemølleområdet samt nordlige del af Københavns Havn. 
Østersøkredsen: 
omfattende Amager, Bornholm og Peblingesøen samt sydlige del af Københavns Havn. 
Køge Bugt Kredsen: 
omfattende området fra Sjællandsbroen til nord for Stevns fyr. 
Sydstævnekredsen: 
omfattende Sydsjælland og Lolland - Falster fra syd for Stevns fyr til nord for Mullerup. 
Kongelig Dansk Yachtklub (KDY): 
har status som en selvstændig kreds. 
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Adresseliste over medlemsklubberne med angivelse af kredstilhørsforhold gøres tilgængelig via 
elektroniske medier (hjemmeside, e-mail etc.) 
  
Eventuel ændring af en klubs kredstilhørsforhold kan kun ske med bestyrelsens godkendelse efter 
derom fremsat skriftlig begæring bilagt 
udtalelser fra de i forbindelse hermed berørte kredsbestyrelser. 
  
For hver kreds vælger de til kredsen hørende klubber en kredsbestyrelse, bestående af en formand og 
mindst to medlemmer. 
Kredsen udfærdiger selv sine vedtægter, der vil være at forelægge bestyrelsen til godkendelse. 
Bestyrelsen kan forlange, at kredsens 
vedtægter ændres som af bestyrelsen bestemt, og som det er nødvendigt for at bringe kredsens 
vedtægter i overensstemmelse med Dansk 
Sejlunions vedtægter, regler, bestemmelser m.v. 
  
Kredsbestyrelsen repræsenterer Dansk Sejlunion i den pågældende kreds. Det påhviler 
kredsbestyrelsen at varetage kredsens anliggender 
samt søge at fremme samarbejdet mellem kredsens enkelte medlemsklubber mest muligt. 
  
Begrundelse for forslaget 
Egå Sejlklub ønsker med sit forslag at skrive kredsene ud af Dansk Sejlunions vedtægter.  
Hvilke konsekvenser vedtægtsændringen, hvis den gennemføres som hér foreslået, vil få for de 
enkelte kredse, må det være helt op til de enkelte kredse selv at afgøre.  
Dansk Sejlunions vedtægter bør blot ikke sætte grænser for de mange interessebaserede 
fællesskaber, der præger det daglige samarbejde danske sejlklubber imellem.  
I Østjyllandskredsen har der ikke været aktivitet i dette årtusinde, og Østjyllandskredsen 
opretholdes ene og alene med det formål, at opfylde Dansk Sejlunions vedtægter. Det samme menes 
at gøre sig gældende i flere, måske samtlige, øvrige kredse. Østjyllandskredsens vedtægter, der skal 
være godkendt og afstemt med Dansk Sejlunion, forhindre en allerede død organisation i at blive 
lagt i graven, og der bruges årligt kræfter på at give Østjyllandskredsen kunstigt åndedræt uden 
nogen anden grund end de vedtægtsmæssige. Det giver ingen mening.  
Vi har i kredsen af sejlklubber i og omkring Aarhusbugten en række velfungerende 
samarbejdsrelationer, baseret på interessefællesskab eller på geografi, mere eller mindre 
velorganiserede.  
Heri vil vi hellere lægge vores arbejde til gavn og glæde for sejlsporten.  
 
Med venlig hilsen 
EGÅ SEJLKLUB 
 
 
Flemming Rost, kasserer@egaasejlklub.dk 
Mobil: +45 21725225 
Mød os på Facebook  
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