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VEDTÆGTER FOR  
DS UNGDOMSNETVÆRK 

DS NETVÆRK FOR UNGDOMSKLASSEORGANISATIONER OG KLUBBER 

  

 

1 NETVÆRKETS NAVN OG HJEMSTED  

Netværkets navn er DS Ungdomsnetværk. 

DS Ungdomsnetværk ”Ungdomsnetværket” er et DS Netværk. 

Ungdomsnetværkets hjemsted er Dansk Sejlunion, Brøndby Kommune. 

2 NETVÆRKETS FORMÅL  

Ungdomsnetværkets formål er 

- at støtte Dansk Sejlunion i at udarbejde og implementere strategier, politikker og værktøjer, der 
skal sikre en målrettet og fremtidssikret udvikling, der placerer sejlsport som en attraktiv og 
spændende sport for børn og unge. 

- at støtte Dansk Sejlunion i at udvikle koncepter, som kan skabe rekruttering og fastholde børn 
og unge til sejlsport.  

3 MEDLEMMER 

Medlemmer af Ungdomsnetværket kan være sejlere, eksterne personer, organisationer og klubber under 
hensyn til netværkets formål, herunder: 

- Ungdomsledere fra klubber, som er medlem af Dansk Sejlunion. 
- Klasseorganisationer, der er godkendt af Dansk Sejlunion. 

Indmeldelse sker pr. brev eller e-mail til Ungdomsnetværkets formand. 

Ungdomsnetværkets bestyrelse skal godkende nye medlemmer. 

Et afvist medlem kan anke afgørelsen til Dansk Sejlunions bestyrelse. 

4 KONTINGENT 

Der opkræves ikke kontingent i Ungdomsnetværkets første år. 
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5 UDMELDELSE, UDELUKKELSE AF MEDLEMMER 

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel. 

Udmeldelse skal ske skriftligt ved enten brev eller e-mail til Ungdomsnetværkets formand. 

Udelukkelse af et medlem kan finde sted, såfremt vedkommende i sit forhold til netværket udviser 
generende opførsel, grov usømmelighed eller er i kontingentrestance ud over 2 måneder.  

Udelukkelse besluttes af bestyrelsen.  

Et udelukket medlem kan anke afgørelsen til Dansk Sejlunions bestyrelse. 

Dansk Sejlunion kan udelukke et medlem fra Ungdomsnetværket jf. retningslinjerne i Dansk Sejlunions 
vedtægter § 27. 

6 STYRENDE FORSAMLING OG 
UNGDOMSNETVÆRKETS ØVRIGE ORGANISERING 

Ungdomsnetværket er organiseret i følgende organer: 

 Medlemsmøder 

 Bestyrelse 

 Virtuel dialog 

6.1 Medlemsmøder 

Ungdomsnetværkets styrende forsamling er Medlemsmøder, hvor samtlige medlemmer har mulighed for 
at deltage. Indkaldelse til et Medlemsmøde skal ske med minimum fire ugers varsel.  

Alle medlemmer har taleret og én stemme på Medlemsmøder, såfremt medlemmet ikke er i 
kontingentrestance og har været medlem af Ungdomsnetværket i mindst én måned. 

Medlemsmøder skal finde sted minimum to gange om året; 

 Inden udgangen af april måned. 

 I andet halvår af kalenderåret.  

Medlemsmødet, som afholdes inden udgang af april måned, er Årsmødet. 

På Årsmødet godkendes Ungdomsnetværkets regnskab, og Bestyrelsen vælges for det kommende år. 

6.2 Bestyrelse 

Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer, der vælges på årsmødet for en periode på to år, og 
således at to bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, og tre i ulige år. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Konstitueringen 
skal ske umiddelbart efter årsmødet. 

Årsmødet kan vælge suppleanter til bestyrelsen og skal vælge to revisorer og en revisorsuppleant. 

Bestyrelsen har den styrende og udøvende myndighed i alle netværkets anliggender. Formand og/eller to 
bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøder. 
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Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst tre af bestyrelsens medlemmer deltager i 
beslutningerne. 

Enhver afstemning ved bestyrelsens møder afgøres ved simpelt absolut flertal. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde et regnskab for Ungdomsnetværket, jf. pkt. 7. 

Bestyrelsen er ansvarlig for at indkalde til Medlemsmøder, jf. pkt. 6.1. 

Bestyrelsen kan indkalde til yderligere Medlemsmøder, og skal gøre det, hvis 10 medlemmer anmoder om 
det.  

7 REGNSKAB  

Ungdomsnetværkets regnskab følger kalenderåret. 

Ungdomsnetværkets regnskab forelægges Årsmødet til godkendelse, og skal være forsynet med 
påtegninger fra revisionen, jf. pkt. 8. 

8 REVISION  

Ungdomsnetværkets regnskab revideres af de på Årsmødet valgte revisorer.  

Senest tre uger før det årlige årsmøde, skal regnskabet være revideret, påført eventuelle bemærkninger 
og underskrevet af revisorerne. 

9 FORSLAG TIL ÅRSMØDET 

Forslag, der ønskes forelagt Årsmødet til godkendelse, og kandidater til Bestyrelsen jf. pkt. 6.1 kan 
indstilles af Ungdomsnetværkets medlemmer. 

Forslag til godkendelse og indstilling af kandidater skal være Bestyrelsen i hænde senest seks uger inden 
Årsmødet. Hvis denne dag er en lørdag eller søndag, skal forslaget være modtaget den følgende mandag 
senest kl. 12.00. 

Forslag til godkendelse skal indeholde selve forslaget, nuværende status samt en begrundelse for 
forslaget. 

Forslag til godkendelse på Årsmødet og kandidater til Bestyrelsen udsendes jf. pkt. 6.1.  

10 VEDTÆGTSÆNDRINGER  

Årsmødet kan træffe beslutning om at ændre Ungdomsnetværkets vedtægter.  

2/3 af Ungdomsnetværkets medlemmer skal stemme for vedtægtsændringerne. Hvis der opnås 2/3 
stemmer for vedtægtsændringerne uden, at 2/3 medlemmer er repræsenteret, indvarsles et 
Medlemsmøde med dette punkt på dagsordenen, og vedtægtsændringerne kan så vedtages med 2/3 af 
de fremmødte stemmer. 

Vedtægtsændringer kan ikke være i strid med Dansk Sejlunions vedtægter og retningslinjer for DS 
Netværk.  
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11 TEGNING 

Ungdomsnetværket tegnes af formanden og et medlem af Bestyrelsen i fællesskab.  

Ungdomsnetværkets kan ikke købe, sælge eller pantsætte aktiver uden særlig bemyndigelse hertil af 
Årsmødet. 

Ungdomsnetværket kan ikke optage lån uden særlig bemyndigelse hertil af Årsmødet.  

12 UNGDOMSNETVÆRKETS OPLØSNING  

Dansk Sejlunion kan til enhver tid opløse Ungdomsnetværket, hvis Ungdomsnetværket ikke opfylder sit 
formål, jf. pkt. 2.  

Ungdomsnetværket kan endvidere opløses, hvis 2/3 af medlemmerne stemmer for en beslutning om 
opløsning af Ungdomsnetværket. 

Ved opløsning af Ungdomsnetværket skal eventuelt overskud i Ungdomsnetværket anvendes til 
sejlsportsfremmende formål efter Medlemsmødets beslutning. 

 

Godkendt af DS bestyrelse den 26. januar 2015. 


