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RESUMÉ fra møde i Dansk Sejlunions bestyrelse  

Bestyrelsen var samlet til sit første "rigtige" møde siden generalforsamlingen i marts. 

Vi blev præsenteret for en fyldestgørende og spændende ledelsesrapport. Der sker rigtig mange 
ting rundt i sejlerdanmark her i begyndelsen af sæsonen, og vi glæder os over i bestyrelsen at se 
og høre, at der er godt liv i klubberne. 

Bl.a. har Commercial Upside (Dansk Sejlunions kommercielle patner) holdt flere workshops 
omkring networking og sponsorarbejde, Vild med Vand er i en hektisk fase frem mod Havnens 
Dag, den 25. maj, hvor omkring 80 havne over hele landet byder på vandaktiviteter for hele 
familien. 

DIF med input om bestyrelsesarbejde 
DIF var på besøg og holdt et spændende oplæg omkring det gode bestyrelsesarbejde i 
specialforbundene. Det var lærerigt og gav nogle gode inputs til vores videre arbejde og 
kommunikationen mellem det politiske arbejde og den faglige og udførende indsats. 

Kommunikation og ny hjemmeside 
Fra sekretariatet kom Flemming (presseansv.) og Morten (ny projektleder på sejlersport.dk) forbi 
for at præsentere og lægge op til debat om indholdet af det fremtidige sejlsport.dk. Nytænkning, 
ressourcer, og hvad vil vores medlemmer gerne have, blev vendt rundt om bordet. 

Asaa Bådelaug – nyt medlem 
Bestyrelsen besluttede at optage Asaa Bådelaug, og vi glæder os over at kunne byde klubben og 
dens medlemmer velkommen tilbage til fællesskabet i Dansk Sejlunion. Med Asaa inkluderet har 
Dansk Sejlunion nu optaget tre nye medlemsklubber siden nytår. 

På generalforsamlingen blev der med vores vedtægtsændringer åbnet op for, at højskoler og 
efterskoler kan optages som medlemmer. Vi drøftede vilkår og kriterier for optagelse af skolerne. 

Ligelede drøftede vi, hvordan vi kan forbedre dialogen med kredsene, så kredsenes samarbejde 
regionalt kan blive endnu bedre. 

Aktuel debat om spiseforstyrrelser 
I forhold til den aktuelle debat om spiseforstyrrelser i svømning blev vi orienteret om, at 
sekretariatet har udarbejdet en ernæringspolitik, som snart vil blive offentliggjort, og at der er 
etableret en ”dialoggruppe” mellem landsholdssejlerne og sejlunionens ledelse, så sejlerne får 
mulighed for at bringe eventuelle alvorlige etiske problemer op, uden om deres sædvanlige 
trænerrelation.  

To gode initiativer og vi besluttede samtidig at kigge på, om sejlunionens etiske kodeks fortsat er 
relevant og up to date. 

 

På bestyrelsens vegne 
Anne M M Skovbølling 


