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Invitation til debat ved generalforsamling 2022 – start kl. 10 
 

Dansk Sejlunion afholder som bekendt generalforsamling lørdag den 19. marts 2022 på 

Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense.  

Hvis du endnu ikke er tilmeldt, kan du nå det endnu. Du finder al information om 

generalforsamlingen og link til tilmelding her. Generalforsamlingen er vores højeste 

myndighed, og det er vigtigt, at klubberne deltager. 

I lighed med tidligere år – inden Covid19 - indleder vi dagen med en debat om emner, 

som kan få betydning for udviklingen af Dansk Sejlunion. 

Bestyrelsen ønsker at få medlemmernes ideer og synspunkter i forhold til to emner. 

1. Medlemsbegrebet og medlemstyper: Danmarks Idrætsforbund, DIF, lægger op til 
at give medlemsforbundene adgang til at optage individuelle medlemmer uden om 

medlemsforeningerne. Det sker som konsekvens af en udvikling, hvor flere udøver 

deres sport eller deltager i arrangementer uden om klubberne. Dansk Sejlunions 
bestyrelse og ledelse ønsker derfor at drøfte med klubberne, hvordan vi bedst kan 

få endnu flere sejlere til at blive en del af fællesskabet i klubberne og i 

sejlunionen. 

2. Vigtighed og tilfredshed: Der er behov for at kende klubbernes oplevelse af 

vigtighed og tilfredshed med DS ydelser, for at bestyrelse og ledelse kan prioritere 
de mange indsatser på en så effektiv måde som muligt. Anvendelsen af denne 

form for Quality Management igangsættes i mindre skridt for derved at finde den 

mest velegnede tilgang for DS og klubberne. Bestyrelsen og ledelsen ønsker i 
første omgang at præsentere og afprøve en model for indsamling af klubbernes 

bedømmelse af vigtighed og tilfredshed med DS’ ydelser.    

Vi ser frem til nogle gode debatter. 

Dagens program  

10.00 – 12.00 Debat 
12.00 – 13.00  Frokost  

13.00 – 17.00  Generalforsamling 

Såfremt du allerede har tilmeldt dig generalforsamlingen, må du meget gerne give 

besked til Annette Borup, om du også vil deltage i debatten kl 10 og den efterfølgende 

frokost kl. 12. Skriv til annette.borup@sejlsport.dk. 

Vi ses i Odense lørdag den 19. marts 2022.  

 

 
Med venlig hilsen 

 
Christian Lerche 
Direktør 
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