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SAG 1-2021 

Ordensudvalget har i en sag mellem et medlem og en sejlklub afsagt kendelse den 12. oktober 
2022.  

Sagen udspringer af en henvendelse fra medlemmet, som Ordensudvalget har fortolket som 
en påstand om, at den karantæne, han er blevet idømt, ophæves, og at den eksklusionssag 
han har modtaget fra bestyrelsen i sejlklubben, trækkes tilbage. Sejlklubbens påstand er frifin-
delse. 

Medlemmet var idømt karantæne i 2021, og sejlklubben har meddelt, at et forslag om eksklu-
sion ville blive fremsat på næste ordinære generalforsamling i 2022.  

Medlemmet mener, at begge dele er uberettigede.  

Sejlklubben har redegjort for sit syn på sagen og afvist, at karantænen er uberettiget, og at 
det skulle være uberettiget, at der ville blive fremsat forslag om eksklusion på sejlklubbens or-
dinære generalforsamling.  

Ordensudvalget har af egen drift indhentet referat af generalforsamlingen og konstateret, at 
det fremgår, at der ikke er fremsat forslag om eksklusion af medlemmet. Medlemmet har alli-
gevel fastholdt sit ønske om, at Ordensudvalget behandler sagen. 

Ordensudvalgets bemærkninger:  
Medlemmet har bekræftet, at han har fået sine fulde medlemsrettigheder tilbage hos sejlklub-
ben, og at der ikke blev fremsat forslag om eksklusion mod ham på generalforsamlingen. Med-
lemmet har imidlertid meddelt, at han ønsker sagen behandlet alligevel. Ordensudvalget fin-
der, at medlemmet, i en sådan situation, hvor hans krav ikke længere har den fornødne aktua-
litet, ikke har krav på at få behandlet sin klage.  

Ordensudvalget har derfor bestemt, at klagen afvises.  

Medlemmet har efterfølgende bedt Ordensudvalget om at forholde sig til nogle af de forhold, 
der udløste konflikten, som kan sammenfattes således: 

1. Kunne sejlklubbens bestyrelse indkalde til digital generalforsamling i 2021 på grund af 
corona, selvom man ikke kunne sikre sig, at alle medlemmer havde adgang til brugbart 
PC-udstyr? 

2. Kunne bestyrelsen afvise medlemmets krav om skriftlig afstemning ved valg af to besty-
relsesmedlemmer? 

Ordensudvalget har svaret, at da der ikke foreligger en konkret tvist om medlemsrettigheder 
eller tilsvarende, vil Ordensudvalget ikke afsige kendelse, men fremkommer med en generel 
vurdering af de rejste spørgsmål. 

Ordensudvalget har i den forbindelse forespurgt Dansk Sejlunion, hvad man har rådgivet sejl-
klubberne om i forbindelse med corona situationen, og blandt andet modtaget følgende svar: 

"Der forelå en anerkendt ”foreningsretlig undtagelsessituation”, som betød at klubberne måtte 
handle uden for deres vedtægter – enten ved at udskyde generalforsamlinger eller holde dem 
virtuelt. Begge dele var inden for den rådgivning, som Dansk Sejlunion i overensstemmelse 
med Dansk Idrætsforbund - DIF gav på dette tidspunkt. Dansk Sejlunion opfordrede klubberne 
til at udskyde større beslutninger (fx om anlægsprojekter), indtil man igen kunne mødes fy-
sisk." 

Det er Ordensudvalgets vurdering, at valg af to bestyrelsesmedlemmer ikke er en sådan væ-
sentlig beslutning, at den ikke kunne træffes på en virtuel generalforsamling, som det skete i 
2021. 

Det er korrekt at enkelte medlemmer kunne have problemer med at deltage i en virtuel gene-
ralforsamling, men forholdets force majeure lignende karakter bevirker, at dette er noget man 
må leve med.  

I sagens natur kan der ikke afvikles skriftlige afstemninger på en virtuel generalforsamling. 



Dansk Sejlunions Ordensudvalg 
Sagsresumé. Den 16. november 2022 
 

2 
 

Det er Ordensudvalgets samlede vurdering, at Sejlklubben har levet op til de anbefalinger, 
som kom fra myndighederne via DIF og Dansk Sejlunion, samt at klubbens bestyrelse har 
gjort, hvad man kunne for at gennemføre en generalforsamling inden for de mulige rammer. 

 

 


