
 
 
Resumé fra møde i Dansk Sejlunions bestyrelse 
 
Dansk Sejlunions bestyrelse mødtes mandag den 2. marts i Idrættens Hus i Brøndby. Mødets 
hovedemner var arbejdet med en ny elitestrategi for OL-klasserne og godkendelse af årsrapporten. 
Elitestrategien sætter retningen for Dansk Sejlunions indsats og prioritering omkring sejlerne i OL-
klasserne. Strategien er normalt fireårig og følger OL-turnus. Derfor er det nu tid at rette blikket 
mod tiden efter OL i Tokyo. Strategien er samtidig et vigtigt grundlag for samarbejdet med Team 
Danmark. 
 
Bestyrelsen drøftede, hvordan strategiprocessen skal forløbe, og hvordan interessenter kan 
inddrages, så der kan godkendes en endelig elitestrategi for OL-klasserne allerede inden udgangen 
af maj 2020. Bestyrelsen besluttede, at en strategi for OL-klasserne blot er en del af 
strategiarbejdet for talent- og eliteområdet, idet bestyrelsen ønsker, at der både skal arbejdes 
videre med en talentstrategi og en strategi for elitesejlsport uden for OL-klasserne – fx med sigte 
på professionel kapsejladsdeltagelse. 
 
Bestyrelsen godkendte årsrapporten og tog revisorens protokol til efterretning. Driftsregnskabet 
viser et lille overskud, som opstår på baggrund af noget større indtjening og lavere forbrug uden 
for talent- og eliteområdet. Større aktivitet og forbrug på eliteområdet dækkes ikke helt af øget 
indtjening. Differencen tages af den del af egenkapitalen, som er reserveret til elitearbejdet.  
Bestyrelsen talte også om opstart af arbejdet på bæredygtighedsområdet, hvor det nye 
bæredygtighedsudvalg har holdt sit første møde. Her var der både idéer til her-og-nu indsats i 
sejlklubberne og tanker om længerevarende udviklingsprojekter. Der er stadig plads til flere 
ildsjæle i netværket. 
 
Bestyrelsen blev orienteret om hovedbudskaberne fra Kammeradvokatens undersøgelse af 
forholdene for elitesvømmere i Dansk Svømmeunion. Rapporten afdækker uacceptabel 
træneradfærd frem til 2013 og peger på nogle systemiske svigt i Dansk Svømmeunion og i Team 
Danmark – fx den store medaljefokus i elitesporten. Bestyrelse blev orienteret om, hvordan der er 
fokus på værdier og adfærd i vores arbejde med elitesejlerne.  
 
Bestyrelsen mødes igen den 20. marts – dagen inden generalforsamlingen i Odense.  
 
På bestyrelsens vegne 
/Christian Lerche 


