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Retningslinjer for godkendelse af DS Netværk 

DS Netværk er en del af Dansk Sejlunions struktur jf. DS vedtægter § 5. 

Disse retningslinjer er DS bestyrelsens retningslinjer for dannelse og godkendelse af DS Netværk. 

Retningslinjerne definerer rammen for hvornår et netværkssamarbejde kan godkendes som et DS Netværk 

og dermed være en del af Dansk Sejlunions struktur. 

Retningslinjerne er ikke en regulering af aktiviteterne i et DS Netværk. 

§ 1 Regulering af DS Netværk 
DS Netværk reguleres iht. Dansk Sejlunions vedtægter § 5 således, at den overordnede ramme for DS 

Netværk er vedtægtsbestemt, mens retningslinjerne for godkendelse af DS Netværk fastlægges af Dansk 

Sejlunions bestyrelse. 

§ 2 Definition af DS Netværk 
DS Netværk kan være geografisk- og/eller interessebaserede. 

Udgangspunktet for DS Netværk er aktiviteter, og DS Netværks primære opgave er at varetage klubbernes 

og sejlernes nære interesser og at have fokus på aktiviteter, vidensdeling og koordinering. 

Et DS Netværks formål er, at 

 koordinere og skabe aktiviteter på tværs af klubberne og sejlerne 

 udveksle erfaringer mellem klubberne og sejlerne 

 udvikle sejlsporten til gavn for klubberne og sejlerne 

Et DS Netværk kan optage en eller flere af følgende grupper af interessenter: 

 Klubber, som er medlem af Dansk Sejlunion 

 Sejlere, som er medlem af en klub under Dansk Sejlunion 

 Eksterne personer, organisationer eller klubber, hvor det er relevant for DS Netværkets formål 

Et DS Netværk skal selvstændigt administrere og drive aktiviteter i DS Netværket. 

Et DS Netværk får tilknyttet en kontaktperson i Dansk Sejlunions bestyrelse. 

Et DS Netværk skal udpege en kontaktperson, der sammen med DS bestyrelsens kontaktperson har 

ansvaret for kommunikationen mellem DS Netværket og Dansk Sejlunion. 

  



DS Netværk  

 

DS Netværk – retningslinjer 
side 2 af 3 

§ 3 Styring og organisering af DS Netværk 
Et DS Netværk kan styres og organiseres efter en formel eller en uformel model. 

§ 3.1 Styring og organisering af det formelle DS Netværk 

Det formelle DS Netværk organiseres med vedtægter og en styrende forsamling. 

Det formelle DS Netværk kan opkræve kontingent. 

DS Netværkets vedtægter skal regulere følgende forhold: 

 DS Netværkets navn og hjemsted 

 DS Netværkets formål 

 Optagelse af medlemmer, herunder definition af medlemsgrupper 

o klubber, som er medlem af Dansk Sejlunion 

o sejlere, som er medlem af en klub under Dansk Sejlunion 

o eksterne personer, organisationer eller klubber hvor det er relevant for DS Netværkets 

formål 

o en kombination af ovenstående medlemsgrupper 

 Kontingent 

 Udmeldelse, udelukkelse af medlemmer 

 Styrende forsamling 

 Valg af kontaktperson til Dansk Sejlunion 

 Regnskab 

 Revision 

 Vedtægtsændringer 

 DS Netværkets opløsning 

§ 3.2 Styring og organisering af det uformelle DS Netværk 

Det uformelle DS Netværk organiseres med et kommissorium og en styregruppe. 

Det uformelle DS Netværk kan ikke opkræve kontingent. 

Det uformelle DS Netværk kan ikke nægte optagelse af medlemmer. 

Det uformelle DS Netværk skal fastsætte en dato for DS Netværkets opløsning. Dansk Sejlunions bestyrelse 

kan efter anmodning fra DS Netværket udskyde datoen for DS Netværkets opløsning. 

DS Netværkets kommissorium skal som minimum definere følgende forhold: 

 DS Netværkets navn og kontaktoplysninger 

 DS Netværkets formål 

 Optagelse af medlemmer, herunder definition af medlemsgrupper 

o klubber, som er medlem af Dansk Sejlunion 

o sejlere, som er medlem af en klub under Dansk Sejlunion 

o eksterne personer, organisationer eller klubber hvor det er relevant for DS Netværkets 

formål 

o en kombination af ovenstående medlemsgrupper 
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 Styregruppens sammensætning, herunder 

o supplering/udskiftning af styregruppens medlemmer 

o styregruppens formand 

o kontaktperson til Dansk Sejlunion 

 Dato for DS Netværkets opløsning 

§ 4 Dannelse af DS Netværk 
Dansk Sejlunions bestyrelse godkender dannelsen af DS Netværk. 

Alle klubber under Dansk Sejlunion og alle medlemmer af klubber under Dansk Sejlunion kan danne et 

netværk og anmode om, at det godkendes som et DS Netværk. 

§ 4.1 Godkendelse af anmodning om dannelse af DS Netværk 

En anmodning om godkendelse af et DS Netværk vil blive behandlet indenfor to uger efter, at anmodningen 

er modtaget i DS sekretariatet. 

For at blive godkendt som DS Netværk skal følgende være opfyldt: 

 DS Netværket skal overholde DS vedtægter og disse retningslinjer 

 DS Netværkets formål må ikke være identisk med allerede etablerede DS Netværks formål 

Dansk Sejlunions bestyrelse vil altid godkende et DS Netværk, som 

 omfatter mindst ti klubber under Dansk Sejlunion 

 kun optager DS klubber som medlemmer 

Godkendelse af øvrige DS Netværk vil blive vurderet ud fra følgende parametre: 

 DS Netværkets bidrag til at implementere DS Strategi 2011 

 DS Netværkets relevans for udviklingen af dansk sejlsport 

§ 4.2 DS Netværk dannet af Dansk Sejlunions bestyrelse 

Dansk Sejlunions bestyrelse kan tage initiativ til at danne et DS Netværk. 

 

Dansk Sejlunions bestyrelse 

24. marts 2012 

 


