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REFERAT  

Møde: Bestyrelsesmøde B0-2022/2023 

Dato: Lørdag den 19. marts 2022 kl. 16.00 – 17.00 

Sted: Dalum Landbrugsskole  

Deltagere: Bestyrelsen: Christian Hangel (CH), Ditte Juul (DJ), Jakob Frost (JF), 

Jens Kofoed (JK), Jørgen Thorsell (JT), Line Markert (LMa), Lotte 
Meldgaard (LMe) og Michael Rasmussen (MR)  

 Sekretariatet: Christian Lerche (CL, ref.) 

Afbud:  

 

1. Godkende dagsorden (beslutning)  

LMa gennemgik mødets dagsorden, som blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på debat og generalforsamlingen 

Bestyrelsen drøftede forløbet af formiddagens debat om medlemsbegrebet. 

Bestyrelsen konstaterede, at nogle artikler havde bidraget til, at flere deltagere på 
forhånd havde en kritisk tilgang til debatten, fordi der kun var fokus på spørgsmålet, 

om Dansk Sejlunion vil åbne for medlemmer uden om klubberne. Debatten var 
forløbet godt, og der var kommet gode budskaber frem. Der skal arbejdes videre med 

at inddage klubberne og skabe forståelse for, hvad klubberne selv kan gøre for at 
åbne for nye medlemsformer og arbejde for at få flere medlemmer fra de segmenter 

af sejlere, der ikke i dag søger til klubberne.  

En fortsat drøftelse og involvering af klubberne kan ske i det kommende 

formandsnetværk, som snarest bør etableres.  

Bestyrelsen konstaterede, at det er godt at have debatter forud for 
generalforsamlingen. Grupperne bør sammensættes på forhånd. 

Næste skridt aftales på basecamp. 

  

3. Generalforsamling (drøftelse) 
Bestyrelsen konstaterede, at det havde været en meget stille generalforsamling med 

ret få deltagere. Fraværet af spørgsmål, kommentarer, kritik og debat kunne skyldes 
mange ting, men bestyrelsen var af den opfattelse, at deltagerne i bund og grund er 

tilfredse med udviklingen og de budskaber, der gives af bestyrelsen og ledelsen. 
Beretningen havde været til den lange side.  

I forhold til at skabe fremdrift på tursejladsområdet blev det foreslået at se på 
medlemsfordele, rabatordninger, foredrag og undervisning. 

 

4. Konstituering (beslutning) 

Bestyrelsen konstituerede sig med Jørgen Thorsell som næstformand og Jakob Frost 
som politisk økonomiansvarlig. 

Den øvrige fordeling af ansvar og roller finder sted på næste møde. CL rundsender en 
oversigt. 
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5. Eventuelt 

Kommende møder skal fastlægges snarest. 


