
Kommunikation fra bestyrelsesmødet den 26. november 2020 
 
Dansk Sejlunions bestyrelse holdt møde torsdag den 26. november i Idrættens Hus. Mødet havde 
en omfattende dagsorden, hvor hovedpunkterne var godkendelse af budget og prioriteter for 2020 
samt godkendelse af et udkast til en kommende strategiaftale med DIF. 
 
Strategiaftale med DIF 
Bestyrelsen blev præsenteret for et oplæg til strategiaftale med DIF for perioden 2022-2025. 
Aftalen udgør både økonomisk og indholdsmæssigt et meget vigtigt grundlag for Dansk Sejlunions 
aktiviteter i de kommende år. Strategien vil indeholde fire spor: breddesejlsport, stærke klubber, 
talent og elite samt natur/faciliteter. Bestyrelsen godkendte forslaget, der både favner 
sejlunionens overordnede strategi ”Pejlemærker 2022” og DIF’s nye politiske program. 
 
Budget og prioriteringer 2021 
Bestyrelsen blev præsenteret for forslag til budget og prioriteter for 2021. I planerne indgår en 
forstærket markedsføringsindsats, forstærket indsats for tursejlads, et særligt initiativ med fokus 
på kvinder i sejlsport, fornyelse af træneruddannelserne, nyt stævnekoncept med regionale og 
lokale stævner for ungdom, e-sejlsport, e-læring samt bæredygtighed. Endelig understreges 
samarbejdet med sejlsportsligaen om ’Youngsters’, som nu vil blive præsenteret. Der budgetteres 
med et mindre underskud på 500 tkr. Budget og prioriteter blev i hovedlinjer godkendt af 
bestyrelsen.  
 
Økonomi for 2020 
Bestyrelsen blev orienteret om, at det økonomiske resultat for 2020 forventes at blive et lille 
overskud, selvom der var budgetteret med et underskud. Det skyldes, at mange aktiviteter ikke 
har kunnet gennemføres på grund af corona-situationen.  
 
Formandspost i DIF 
Bestyrelsen mødtes også med DIF’s næstformand Hans Natorp (tidligere formand for Dansk 
Sejlunion) og drøftede hans kandidatur til formandsposten for DIF, der bliver ledig, når Niels 
Nygaard fratræder i maj 2021. 
 
Møder den kommende tid 
Bestyrelsen planlægger at holde regionale møder i januar/februar 2021 for at komme tæt på 
medlemsklubberne og drøfte aktuelle spørgsmål om sejlsport. Generalforsamlingen holdes den 
20. marts 2021 i Odense. Til den tid skal der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer og en 
suppleant. Bestyrelsen vil komme med en beskrivelse af, hvilke kompetencer der er brug for, og 
hvad en plads i bestyrelsen indebærer. Bestyrelsen opfordrer til, at klubberne finder kandidater at 
opstille.  


