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Resumé fra møde i Dansk Sejlunions bestyrelse  

Bestyrelsen blev orienteret om arbejdet i organisationen. Havnens Dag har været en succes over 
hele landet, med anslået 110.000 besøgende, og der har været god mediedækning. 

Med kun godt et år til OL i Japan og mange vigtige stævner i Asien i det kommende halvår er der 
mange bolde i luften i eliteafdelingen og en masse logistik omkring sejlerne, grejet og trænerne. 

Også arbejdet med ”good governance” i World Sailing og valget af bådtyper til OL-sejladserne i 
2024 blev drøftet. 

Kortlægning af medlemsklubber 
Sekretariatet har over de seneste måneder gennemført en kortlægning af Dansk Sejlunions 
medlemsklubber og deres aktiviteter. Næsten alle klubber har svaret – tak for dét – så der 
foreligger nu en rapport over hvilke aktiviteter, de enkelte klubber tilbyder, og hvordan de ser på 
sig selv. 

Rapporten skal blandt andet bruges til at prioritere og målrette sejlunionens indsats over for 
klubberne. 

Kapsejlads for voksne er den aktivitet, som flest klubber tilbyder (64 pct.). Næsten lige så mange 
arrangerer fælles tursejlads (62 pct.). Ungdomssejlads tilbydes af 60 pct., mens godt halvdelen af 
klubberne har en sejlerskole. 

Sportskollektivet – nyt medlem 
Bestyrelsen besluttede at optage Sportskollektivet (Frederiksberg) som nyt medlem. Det er en 
forening med flere idrætter på programmet - skate, ski og surf - og er dermed udtryk for nogle af 
de nye tendenser, der er i idræts- og foreningslivet. Velkommen i Dansk Sejlunion. 

Tilknytning af frivillige  
Som opfølgning på generalforsamlingen i marts drøftede bestyrelsen mulighederne for at tilknytte 
flere frivillige til sejlunionens arbejde. Der var enighed om, at de frivillige skal have konkrete 
opgaver og et ansvar, som både giver motivation og resultater. Bestyrelsen besluttede i første 
omgang at etablere et udvalg, som skal styrke indsatsen inden for bredde- og tursejlads. 

Finansiering 
Den fremtidige finansiering af unionens aktiviteter er stadig et væsentligt fokuspunkt for 
bestyrelsen, der blev orienteret om de pågående indsatser for både at rejse midler gennem 
kommercielle sponsorater og fra fondsdonationer - ligesom afgrænsningen mellem de to 
finansieringsveje blev vendt. 

Regionale møder om samarbejde 
Bestyrelsen planlægger i efteråret (ultimo oktober-primo november) at invitere klubberne til 
regionale møder om lokalt samarbejde mellem klubberne. Det sker som opfølgning på 
generalforsamlingens debat om kredsenes rolle. 

 

På bestyrelsens vegne 
Christian Hangel 


