Generalforsamling 2021
Dagsordenspunkt 8 – Forslag A

Forslag fra Egaa Sejlklub: Forslag til vedtægtsændringer
Dette forslag blev behandlet ved generalforsamlingen i 2020. For forslaget stemte
12.499 stemmer. Imod stemte 930. Dermed opnåede forslaget mere end de krævede
2/3 af stemmerne. Da der imidlertid ikke var fremmødt mindst halvdelen af medlemsklubberne, som kræves for at ændre vedtægterne, skal forslaget behandles på endnu
en generalforsamling, hvor det kan vedtages med 2/3 af stemmerne uanset antallet af
fremmødte klubber.
Nedenstående tekst er uændret i forhold til fremlæggelsen på generalforsamlingen i
2020.
Egaa Sejlklub har fremsat forslag til vedtægtsændringer. Klubben foreslår, at vedtægternes §5 ”Inddeling i kredse” udgår af vedtægterne, samt at der gennemføres eventuelle konsekvensrettelser i andre paragraffer.
Egaa Sejlklub begrunder forslaget med, at Dansk Sejlunions vedtægter ikke bør sætte
grænser for de mange interessebaserede fællesskaber, der præger det daglige samarbejde mellem danske Sejlklubber. Der henvises til, at der i nogle kredse reelt ikke er
nogen aktivitet, og at sejlunions vedtægter står i vejen for, at de pågældende kredse
kan nedlægges helt. Klubben henviser endelig til, at klubberne i Aarhusbugten har en
række velfungerende samarbejder baseret på interessefællesskaber eller geografi.

Bestyrelsens holdning
Dansk Sejlunions bestyrelse støtter Egaa Sejlklubs forslag. Bestyrelsen er enig i de argumenter, der fremføres.
Som det fremgår senere i dette dokument, har bestyrelsen netop gennemført en
række møder med sejlklubber over hele landet. Bestyrelsen er glad for de tilkendegivelser, der har været, om fortsat behov for lokalt eller regionalt samarbejde, samt behovet for dialog mellem Dansk Sejlunions bestyrelse, medarbejdere og sejlklubberne
rundt i hele landet. Bestyrelsen er indstillet på at imødekomme disse ønsker i tilfælde
af vedtagelse af Egaa Sejlklubs forslag og sammenfatter situationen således:

Samarbejde og opbakning
•
•

DS-klubber kan selv organisere sig i formelle eller uformelle samarbejdsrelationer, foreninger m.v.
Bestyrelsen opfordrer til, at klubberne samarbejder inden for interessefællesskaber.

•

•

•

•
•

Når der er behov for den ekstra styrke som Dansk Sejlunion rummer, kan
kredse og andre interessefællesskaber, få mandat til at optræde på Dansk Sejlunions vegne, lige som Dansk Sejlunion kan engagere sig direkte i sådanne lokale sager for at styrke klubbernes og sejlsportens position.
Bestyrelsen opfordrer til, at større eller ressourcestærke klubber eller erfarne
klubledere påtager sig en forbindelsesfunktion over for mindre klubber i lokalområdet for at sikre deres deltagelse i Dansk Sejlunions aktiviteter og fællesskab
Bestyrelsen vil styrke dialogen med klubberne på regional basis og vil fx årligt
komme rundt i landet til regionale møder for at diskutere relevante emner for
klubberne og for at understøtte lokalt samarbejde mellem klubberne.
Bestyrelsen udpeger fra sin midte bestyrelsesmedlemmer, der har særlig kontakt til klubsamarbejder i landets regioner.
Dansk Sejlunions ansatte klubkonsulenter skal holde løbende kontakt til de
kendte klubsamarbejder (herunder de bestående kredse).

Historik
Bestyrelsen fremsatte et lignende forslag på Generalforsamlingen i 2019. Forslaget,
der var en del af en større revision af sejlunionens vedtægter, blev afvist af Generalforsamlingen med 9.418 stemmer for og 13.406 imod.
På generalforsamlingen i 2019 blev der efterspurgt en debat om kredsenes rolle og
bestyrelsens forslag til, hvordan det lokale samarbejde ellers kan organiseres. Det
blev fremført, at kredsene kan spille en rolle ved at sikre kontakt til de mindre klubber
samt ved kontakt til lokale myndigheder.
Bestyrelsen fremførte i 2019-forslaget følgende som begrundelse for at slette den
vedtægtsbestemte kredsinddeling:
”Bestyrelsen finder, at den vedtægtsbestemte opdeling af medlemsklubberne i kredse
og kredsenes tilknytning til Dansk Sejlunion ikke længere er nødvendig. Kredsene udgår 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 vedtægterne, så koblingen til Dansk Sejlunion udgår. Hvis klubberne omvendt ønsker at nedlægge deres egen kreds, må dette ske i overensstemmelse med kredsens vedtægter –
herunder stillingtagen til formuens anvendelse.”
Dette er fortsat bestyrelsens holdning.
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Kredsenes aktuelle aktivitet og klubbernes samarbejder
Bestyrelsen lovede efter generalforsamlingen i 2019 at gennemføre en række møder
med sejlklubberne over hele landet for at drøfte, hvordan det lokale samarbejde fungerer. Bestyrelsen har derfor gennemføret seks regionale møder (i Egaa, Hobro, Middelfart, Kastrup, Roskilde og Vordingborg) i januar og februar 2020.
90 klubber har deltaget i møderne med medlemmer af Dansk Sejlunions bestyrelse,
klubkonsulenter og direktør.
Debatten på møderne viste, at der er meget stor forskel på, hvordan kredsene fungerer, og hvor meget klubberne samarbejder.
Kun få steder er kredsen og kredsbestyrelsen omdrejningspunkt for et velfungerende
samarbejde mellem klubberne. Her mødes klubberne flere gange om året og koordinerer ungdomsaktiviteter eller kapsejlads. Klubrepræsentanter udveksler erfaringer
om succes og udfordringer eller om, hvordan klubberne skal håndtere forhold i lokalområdet eller i sejlsporten. Nogle kredse yder tilskud til konkrete aktiviteter.
Det samarbejde, der tilsyneladende fungerer bedst flere steder, er samarbejdet mellem ungdomsledere. De har glæde af at planlægge fælles aktiviteter, udveksle erfaringer eller drøfter samarbejde. Ungdomsledernes samarbejde sker som hovedregel uafhængigt af kredsbestyrelsen og kredsens øvrige aktivitet.
Enkelte kredsbestyrelser holder øje med forandringer i kredsens klubber og rækker ud
for at støtte, når en klub skifter formand eller på andre måder oplever væsentlige forandringer.
Mange steder har klubberne derimod for flere år siden reelt nedlagt kredsarbejdet. I
stedet samarbejder klubberne og de frivillige ledere med andre i regionen eller andre
med samme interesser.
Hovedindtrykket fra møderne er under alle omstændigheder, at sejlklubberne meget
gerne vil samarbejde. Og de vil meget gerne have en forbindelse til Dansk Sejlunions
bestyrelse, medarbejdere og ledelse.
De færreste ser den aktuelle kredsinddeling som en relevant eller nødvendig ramme
for dette samarbejde. Frivillige i klubberne har brug for at mødes med ligesindede af
og til for at koordinere eller blive inspireret.
Og man vil samarbejde for at løse større opgaver som fx kapsejladser eller slås med
myndigheder, der skaber problemer for sejladsen eller sporten. Ordet ”interessefællesskab” er gået igen alle steder.
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Enkelte klubber oplever reelt, at den formelle inddeling af klubberne i kredse afholder
dem fra at række ud til klubber uden for kredsen, selvom det måske giver god mening
på grund af geografi eller aktiviteter.
Klubberne efterspørger også, at Dansk Sejlunion kommer tættere på. Det gælder
både bestyrelsen og sejlunionens ansatte. Derfor blev der taget rigtigt godt imod initiativet til de seks regionale møder. Disse møder er også inspirerende og givtige for bestyrelsen og sejlunionens medarbejdere.

Konsekvenser, hvis forslaget vedtages
Hvis Egaa Sejlklubs forslag bliver vedtaget, betyder det ikke, at kredsene bliver nedlagt. Uanset hvad der står i vedtægterne, kan og skal sejlklubberne blive ved med at
samarbejde og etablere nye samarbejder om sejlads, udvikling, myndighedsforhold,
sparring om strategi og alt andet, der rør sig i klubberne. Og gerne sammen med sejlunionen, hvor sejlunionen kan bidrage til at dele eller løfte viden og aktiviteter.
Vedtagelse af forslaget giver de enkelte kredse mulighed for selv at træffe beslutning
om deres fortsatte virke eller eventuelle nedlæggelse.
Kredsvedtægterne indeholder en bestemmelse om, at kredsen kun kan nedlægges,
hvis dette besluttes af Dansk Sejlunions Generalforsamling. Vedtagelse af Egaa Sejlklubs forslag skal betragtes som en sådan beslutning, der muliggør, at den enkelte
kreds eventuelt selv efterfølgende kan træffe beslutning om at nedlægge kredsen.
Det fremgår ligeledes af kredsvedtægten, at der skal tages stilling til, hvad der skal
ske med kredsens formue. Kredsgeneralforsamlingen kan fx give midlerne tilbage til
medlemsklubberne eller anvende dem til andre sejlsportsformål. Bestyrelsen er indstillet på at modtage disse midler og forvalte dem i overensstemmelse med de rimelige ønsker, som kredsen måtte beslutte i forbindelse med en eventuel beslutning om
nedlæggelse.
Desuden kan en vedtagelse af Egaa Sejlklubs forslag give de fortsættende kredse mulighed for at opdele sig, lægge sig sammen med andre kredse eller optage klubber fra
andre kredse eller andre idrætter, hvis de ønsker det. Klubberne kan også lokalt eller
regionalt oprette helt andre, mere eller mindre formelt organiserede, interessefællesskaber
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