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Forslag: Revision af vedtægter for Dansk Sejlunion 

Bestyrelsen foreslår, at Dansk Sejlunions vedtægter ændres på en lang række punk-
ter. Forslaget fremgår af dokumentet ”VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION”, hvor 
det er opstillet sammenligneligt med de gældende vedtægter. 

Herunder fremgår en summarisk gennemgang af ændringerne med eventuel begrun-
delse.  

Baggrund 
På nogle områder er der sket ændringer i Dansk Sejlunions måde at arbejde på, som 
har gjort den vedtægtsbestemte organisering uhensigtsmæssig.  

Generelt har bestyrelsen ønsket at skabe forenkling i vedtægterne. 

På andre områder er der sket ændringer i Dansk Sejlunions omverden eller andre or-
ganisationer, som nødvendiggør justeringer. 

Endelig har bestyrelsen fundet en række punkter, hvor ændringer er ønskelige eller 
hvor en sproglig tilpasning vil være hensigtsmæssig. 

Ændringerne i hovedlinjer 

§-numre henviser til vedtægtsforslaget. Hvis paragraffen ikke nævnes, er der ingen 
ændringer, eller ændringerne består kun af korrektur (fx navnekorrektur) eller ændret 
reference til andet §-nummer. 

§ 2 Formål 
Bestyrelsen finder, at den hidtidige bestemmelse med Vision, mission og værdier ikke 
hører hjemme i vedtægterne, men til enhver tid bør kunne findes på unionens hjem-
meside som en del af det strategiske grundlag. I stedet indsættes et egentligt ”for-
mål”, der betoner kapsejlads for sejl og fritidssejlads i enhver form og understreger, 
at sejlunionen skal fremme en udvikling af sejlsporten. 

§ 3 Højere instanser 
Den internationale organisation hedder nu World Sailing. 

§ 4 Optagelse 
Henvisningen til kredse slettes (se § 5), og der åbnes for optagelse af højskoler og ef-
terskoler som konsekvens af ændringer i DIFs bestemmelser. Der er også sket mindre 
justering af dokumentationskrav. 

Tidligere § 5 Tilknytning til netværk (tidl. Inddeling i kredse) 
Bestyrelsen finder, at den vedtægtsbestemte opdeling af medlemsklubberne i kredse 
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og kredsenes tilknytning til Dansk Sejlunion ikke længere er nødvendig. Kredsene ud-
går derfor af vedtægterne. Bestyrelsen ønsker med dette forslag, at klubberne lokalt 
og regionalt kan samarbejde som de selv ønsker enten i formelle strukturer eller som 
det passer fra sag til sag. Hvis klubberne i et lokalområde ønsker at opretholde den 
hidtidige kredstilknytning, kan de vælge dette. Man skal i givet fald justere vedtæg-
terne, så koblingen til Dansk Sejlunion udgår. Hvis klubberne omvendt ønsker at ned-
lægge deres egen kreds, må dette ske i overensstemmelse med kredsens vedtægter – 
herunder stillingtagen til formuens anvendelse.  

Bestemmelsen vedr. netværk udgår ligeledes. Bestyrelsen mener, at der altid kan 
etableres netværk, og har indarbejdet dette i § 16. 

§ 5 Medlemstal (tidl. §8) 
Den hidtidige mulighed for at tildele ”straf”, til klubber, som ikke indberetter med-
lemstal rettidigt har aldrig været brugt og ønskes slettet. Desuden er der præcisering 
vedr. indberetningsproceduren.  

§ 6 Generalforsamlingen 
Perioden for afholdelse af Generalforsamlingen udvides til og med april måned for at 
skabe fleksibilitet omkring helligdage færdiggørelse af årsrapport. Dagsordenen juste-
res, så den bliver mere logisk og i øvrigt svarer til vedtægterne.  

Bestemmelsen om, at Generalforsamlingen skal holdes centralt i landet slettes. Besty-
relsen finder det helt naturligt men mener ikke, at det behøver fremgå af vedtæg-
terne, der alligevel indeholder en mulighed for anden placering. 

Øvrigt indhold er forenklet. Det understreges, at materialet til generalforsamlingen of-
fentliggøres på hjemmeside, mens det slettes, hvordan og til hvem generalforsam-
lingsmaterialet skal sendes.  

§ 7 Ekstraordinær Generalforsamling 
Eneste ændring er, at henvisningen til ”sted” i sidste afsnit slettes. 

§ 8 Repræsentation på generalforsamlingen (tidl. § 9) 
Lettelse vedr. fuldmagt, så disse blot skal være DS i hænde 48 timer før generalfor-
samlingen (mod hidtil 7 dage). Antallet af fuldmagter begrænses til tre pr. klub, og 
begrænsningen til ” inden for samme kreds” slettes.  

Desuden mindre sproglig justering. 

§ 9 Klubbers forslag til generalforsamlingen (tidl. § 10) 
Der er tale om en forenkling, så alle forslag følger samme frister. Der indføres en ge-
nerel frist for forslag og kandidater på 8 uger. Dette skal ses i sammenhæng med, at 
indkaldelse fremover sker med 12 ugers varsel. (I dag skal klubber fremsende forslag 
inden generalforsamlingen er indkaldt.)  
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Desuden sproglig justering og sletning af tekst, der allerede fremgår af vedtægterne. 

§ 10 Afstemninger på generalforsamlingen og eventuel ekstraordinær generalforsam-
ling (tidl. § 11) 
Der er indsat bestemmelse vedr. klubbernes stemmetal. Bestemmelsen fandtes tidli-
gere i § 8 vedr. medlemstal.  

Der ændres i bestemmelsen om, hvilket flertal, der kræves for vedtægtsændringer. 
Bestyrelsen finder, at den hidtidige bestemmelse (2/3 af de repræsenterede stemmer) 
gør det for ”let” at ændre vedtægterne og at dette ikke er i overensstemmelse med 
praksis for god foreningsledelse. Bestyrelsen foreslår der, at der også stilles krav om, 
at mindst halvdelen af de stemmeberettigede klubber skal være til stede. Alternativt 
skal forslaget vedtages på en efterfølgende (evt. ekstraordinær) generalforsamling. 

Der åbnes mulighed for skriftlig afstemning, hvis blot én klub ønsker det. 

Mindre sproglig justering samt sletning af unødvendig bestemmelse vedr. dirigentens 
ledelse af generalforsamlingen.  

§ 11 Bestyrelsen (tidl. § 12) 
Det foreslås, at bestyrelsen skal bestå af 6-8 personer (mod 8 nu). Begrundelsen er et 
ønske om at tage højde for eventuelt forfald, som ikke kan dækkes af den valgte sup-
pleant.  

Formuleringen vedr. den politisk økonomiansvarliges opgave er flyttet fra tidligere § 
17 om Årsrapport.  

Endvidere foreslås det, at der fremover offentliggøres en orientering fra hvert besty-
relsesmøde i stedet for det fuldstændige referat. Dette skyldes bl.a. hensynet til, at 
fyldestgørende referater fra bestyrelsesmøder skal kunne indeholde information, der 
ikke er egnet til offentliggørelse.  

§ 12 Valg til bestyrelsen (tidl. § 13) 
Der foreslås ændringer i valgperioden, så det præciseres, at et bestyrelsesmedlem, 
der genvælges, kan vælges for en sammenhængende periode på op til otte år eller 12 
år, hvis medlemmet i forlængelse af bestyrelsesposten bliver valgt som formand. I 
den nuværende vedtægt er der begrænsning på antallet af genvalg, der ikke tager 
højde for, at det af og til er nødvendigt at gennemføre valg for et år (mod normalt to). 

Endvidere er der slettet et afsnit om valgprocedure, som er dækket af andre paragraf-
fer, og der er lavet en sproglig justering vedr. antal bestyrelsesmedlemmer på valg i 
overensstemmelse med § 11. 

Der indføres endelig krav om myndighed. 
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§ 13 Tegningsret (tidl. § 14) 
Der foreslås ændring vedr. næstformandens tegningsret. Endvidere udgår ordet ”ge-
neralsekretæren”, som ikke anvendes længere.  

Tidl. § 15 Øvrige udvalg, projektgrupper m.v. 
Paragraffen splittes op i nye paragraffer 14, 15 og 16. Teksten i 15 A udgår eller flyt-
tes til ny § 16. Bestemmelserne vedr. organisering og arbejdsmåde vurderes at være 
utidssvarende og begrænsende.  

§ 14 Ordensudvalget (tidl. § 15 B) 
Teksten justeres og opbygges mere logisk. Der indføres ny valgprocedure, så ikke 
hele udvalget skal vælges på samme tidspunkt. ”Klasseorganisationer” slettes som 
begrænsning for at være udvalgsmedlem. En del af teksten flyttes til Tillæg I. Desu-
den justeres henvisning til andre paragraffer, og ordet kredse udgår.  

§ 15 Appel- og Regeludvalget (tidl. § 15 C) 
Teksten justeres. Der indføres en suppleant samt en bestemmelse om, at medlem-
merne udpeges for to år ad gangen. Dette for at sikre, at udvalget er funktionsdyg-
tigt, og at der er opmærksomhed om fornyelse, så de bedste kompetencer altid er re-
præsenteret i udvalget. 

§ 16 Andre udvalg og netværk  
Der indføres en ny bestemmelse om, at bestyrelsen i øvrigt kan nedsætte udvalg eller 
andre fora til løsning af opgaver i sejlunionen. Dansk Sejlunion har for år tilbage haft 
en formel struktur med sektorer og mange udvalg. I dag findes foruden de vedtægts-
bestemte udvalg et Teknisk Udvalg, Kapsejladsledergruppen samt Fællesudvalget for 
personer med fysisk handicap. Bestyrelsen finder det nødvendigt og ønskeligt at 
kunne tilknytte flere frivillige til organisationens arbejde for at få flere ressourcer eller 
mere direkte sparring med kompetente medlemmer. Disse kan tilknyttes til længere-
varende indsats i fx udvalg eller på ad hoc basis til løsning af en helt konkret opgave. 
Bestyrelsen ønsker en agil og dynamisk struktur. 

Endvidere indsættes en bestemmelse om, at bestyrelsen kan beslutte at Dansk Sejl-
union kan indgå i andre juridiske enheder. Dette er i overensstemmelse med praksis.  

§ 17 Tillidsposter i Dansk Sejlunion (tidl. § 16) 
Det understreges, at et medlem, der varetager tillidsposter, skal træde tilbage fra 
disse, hvis medlemskab af en sejlklub ophører. 

§ 8 Årsrapport (tidl. § 17) 
Bestemmelsen er forenklet, og tekst, der allerede findes i andre paragraffer, er slet-
tet. 
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§ 19 Revision (tidl. 19) 
Mindre sproglig justering. 

Tidl. § 19 Rejsegodtgørelse 
Bestemmelsen slettes, da den er unødvendig. 

§ 26 Klubbernes pligter 
Det præciseres, at klubberne også er pligtige til at rette sig efter WADAs (World Anti-
Doping Agency) regler.  

Desuden sproglig justering. 

Tillæg I Reglement for Ordensudvalget 
Teksten er udvidet, idet en del afsnit er flyttet fra tidl. § 15 B. Desuden mindre juste-
ring vedr. procedure for kommunikation til og fra udvalget. 

Tillæg II Præmieregulativ for Dansk Sejlunion 
Det foreslås, at beløbsgrænsen hæves fra 5.000 kr. til 25.000 kr.  

Desuden indsættes reference om pligt til at indberette til SKAT. Endvidere ajourføring 
af referencer til World Sailings regulativ. 

Tillæg IV Regulativ for lyd-, billed- og medierettigheder for Dansk Sejlunion 
Der er tale om en ajourføring af referencer til World Sailings regulativ. 

Tillæg VI Procedure for valg af bestyrelsesmedlemmer 
Det understreges, at kun myndige medlemmer er valgbare.  

Processen og tidsforløbet for opstilling mv. forenkles. Fristen for indstilling af kandida-
ter forlænges til 8 uger og bringes dermed i overensstemmelse med øvrige forslag fra 
klubberne. Dette skal ses i sammenhæng med, at generalforsamlinger fremover ind-
kaldes med 12 ugers varsel. 
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