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Til Dansk Sejlunion:  

Farstrup den 24. januar 2020  

Ønske om ændring af dagsorden. 

Kære Dansk Sejlunion 

Da nedenstående forslag berører måden, hvorpå kontingent fastsættes på, ønskes den del at dagsordenens 

punkt 6, som vedrører ”fastsættelse af kontingent” flyttet til et selvstændigt punkt efter punkt 7 ”indkomne 

forslag. 

Forslag til vedtægtsændringer  

Til behandling på Dansk Sejlunions ordinære generalforsamling den 21. marts 2020 ønskes nedenstående 

forslag til vedtægtsændringer behandler under dagsordenens pkt. 7: 

Ændringsforslag til Dansk Sejlunions vedtægter § 5 Medlemstal. 

Nuværende formulering: 

Det opgivne medlemstal (aktive samt passive) danner grundlag for fastsættelse af den enkelte klubs 

stemmetal på den efterfølgende Generalforsamling, jf. § 11, og fastsættelse af klubbernes kontingent til Dansk 

Sejlunion for det efterfølgende regnskabsår jf. § 25. 

Ændres til: 

Det opgivne medlemstal (opgjort i kategorierne: A=kapsejlere, B=tursejlere/fritidssejlere, C=passive, 

D=sekundære) danner grundlag for fastsættelse af den enkelte klubs stemmetal på den efterfølgende 

Generalforsamling, jf. § 11, og fastsættelse af klubbernes kontingent til Dansk Sejlunion for det efterfølgende 

regnskabsår jf. § 25. 

Begrundelse for ændringsforslag. 

Begrundelsen er todelt: Den ene del går på at vi ønsker at udgiften for medlemmer, som alene dyrker 

tursejlads/fritidssejlads svarer til den andel, som DS bruger på fritidssejlads. Den anden del går på at vi ønsker 

at DS åbner op for at et medlem kan være medlem af flere klubber, men kun bliver registreret som 

”hovedmedlem” i ”hjemstavnsklubben”.  

Del ét ”retfærdig betaling for udbudte aktiviteter”  

DS har for Rønbjerg Sejlklub at se alt for stor fokus på kapsejlads/elitesejlads, selv om der i formålsparagraffen 

er ligevægt mellem ”kapsejlads og fritidssejlads”. Det udmønter sig for os at se i en fordeling af midlerne på en 

”uhensigtsmæssig” måde, hvor hovedparten går til ”kapsejlads-relaterede” aktiviteter, mens en lille brøkdel 

for os at se går til ”tursejlads-relaterede” aktiviteter. Vi ønsker ikke nødvendigvis med denne ændring få en 

mindre betaling for ”fritidssejlere”, men forhåbentligt herved ”tvinge” DS til faktisk at fokusere på at udbyde 

flere aktiviteter til fritidssejlere, som ikke dyrker kapsejlads.  

Del to ”mulighed for medlemskab af flere klubber, uden at blive registreret som dobbeltmedlem”. 
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Flere klubber oplever at have eksempelvis studerende, som har været ungdomsmedlemmer, men som i en 

periode er studerende i eksempelvis Odense, København, Aalborg eller Horsens. De lokale klubber har en stor 

interesse i at bibeholde disse unge mennesker i deres egen klub, så de stadig han låne en klubjolle i ferier m.v., 

men det er også i DS interesse at den unge tilbydes attraktive faciliteter under eksempelvis studier i en storby. 

For øvrige medlemmer, kan det være at den klub, hvor ens båd er placeret, ikke har alle de faciliteter, man 

kunne ønske sig, herved kunne disse medlemmer være medlem af en anden klub, som tilbyder eksempelvis 

kajak-sejlads. 

Fastsættelse af kontingent for de enkelte medlemstyper er ikke en del af forslaget. Forslagsstillere forventer at 

kontingentfastsættelse behandles som særskilt punkt på dagsordenen. 

 

Med venlig hilsen  

RØNBJERG SEJLKLUB  

Lars Stoklund Pedersen,  

Formand 

Mobil: +45 30742447  


