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Revideret indkaldelse
Dansk Sejlunion har i december 2020 indkaldt alle klubber i Dansk Sejlunion til
generalforsamling lørdag den 20. marts 2021 kl. 13.00 – 17.00 i Odense.
På grund af forsamlingsforbuddet anses det ikke for muligt at gennemføre mødet i Odense.
Derfor gennemføres generalforsamlingen virtuelt ved hjælp af Teams samt
afstemningsplatformen Assembly Voting. Det giver forhåbentlig flere mulighed for at deltage.
Generalforsamlingen er formelt Dansk Sejlunions øverste myndighed. Brug klubbens
demokratiske ret som medlem af Dansk Sejlunion og få indflydelse på foreningens udvikling. I
gør en forskel ved at deltage og ved at lytte, bakke op, være kritisk og foreslå ideer. I får
indblik i Dansk Sejlunions arbejde for sejlsporten.
Dagens program
13.00 – 17.00

Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Årsberetning 2020
Årsrapport 2020 (godkendelse)
Forelæggelse af hovedlinjer for unionens virksomhed i det kommende år
Fremlæggelse af budget for 2021
Fastsættelse af kontinent for 2022
Behandling af forslag
Valg af formand (ikke i ulige år)
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af medlemmer til Ordensudvalget
Valg af to interne revisorer
Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen:
Fristen for klubbers forslag til generalforsamlingen var otte uger før generalforsamlingen, dvs.
den 23. januar 2021. Der kan derfor ikke fremsættes yderligere forslag. Der er ikke inden for
fristen fremkommet forslag til behandling, men generalforsamlingen skal igen behandle et
forslag fra Egaa Sejlklub om ændring af Dansk Sejlunions vedtægter, der blev vedtaget på
generalforsamlingen i 2020. Men da der ikke var tilstrækkeligt fremmøde på
generalforsamligen i 2020, skal forslaget fra Egaa Sejlklub endeligt vedtages på
generalforsamlingen i 2021. Forslaget indebærer, at ”Kredse” udgår af Dansk Sejlunions
vedtægter, ved at § 5 slettes. Som konsekvens heraf ændres vedtægternes øvrige
nummerering, og der sker konsekvensrettelser i § 15 og Tillæg I. Forslaget kan vedtages med
2/3 af de repræsenterede stemmer uanset fremmødet.
Klubbers kandidater til bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Fristen for opstilling til bestyrelsen er udløbet. Der er opstillet otte kandidater til de fem ledige
poster.
Dokumenter til mødet
Dokumenter til mødet findes her: https://dansksejlunion.dk/dansksejlunion/generalforsamlinger/generalforsamling-2021.
Deltagelse og tilmelding
Alle medlemsklubber af Dansk Sejlunion kan deltage i generalforsamlingen. Klubbens
medlemstal pr. 31. december 2020 udgør klubbens antal stemmer på generalforsamlingen.
Klasseorganisationer for internationalt, skandinavisk eller nationalt godkendte klasser samt
specialklubber kan også deltage i mødet, dog uden stemmeret.

Side 1

Generalforsamling 2021 – virtuel
Version 9. marts 2021

Da mødet gennemføres virtuelt er tilmeldingsfristen rykket til søndag den 14. marts Tilmeld
dig her.
Fuldmagter
Et levende foreningsdemokrati kræver deltagelse. Men hvis en klub er forhindret i at deltage i
generalforsamlingen, kan den overdrage sin stemmeret og sit stemmetal til en anden sejlklub.
Klubben skal senest den 18. marts 2021 kl. 13.00 sende mail til ds@sejlsport.dk med
oplysning om, at man overdrager sine stemmer til en anden klub. Du kan finde formular til
fuldmagt på dansksejlunion.dk/generalforsamling2021.
Virtuelle platforme
Generalforsamlingen afholdes på platformen Teams. Link til mødet udsendes senest dagen før
generalforsamlingen til alle tilmeldte.
Afstemninger gennemføres v.h.a. platformen ”Assembly Voting”. Platformen kan tilgås via PC,
tablet eller mobiltelefon uafhængigt af Teams. Information og kodeord udsendes til alle
tilmeldte senest dagen for generalforsamlingen.
Streaming
Mødet kan v.h.a. platformen Teams følges af alle inviterede, som tilmelder sig. Derfor
streames der ikke fra generalforsamlingen.
Yderligere information
Kontakt gerne Annette Borup, Dansk Sejlunion, tlf.: 8820 7006 eller e-mail:
annette.borup@sejlsport.dk med eventuelle spørgsmål om generalforsamlingen.
Vi ses lørdag den 20. marts.
Med venlig hilsen

Christian Lerche
Direktør
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