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ÆNDRINGSFORSLAG VEDR. VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION 
Bestyrelsen fremsætter et ændringsforslag til sit forslag om reviderede vedtægter for Dansk Sejlunion. Ændringsforslagene er fremkommet 
efter ønske fra henholdsvis Ordensudvalget og Appel- og Regeludvalget. Tilføjelser er markeret med grønt og sletninger er markeret med 
rødt.  

 FORSLAG NUGÆLDENDE VEDTÆGTER 

§ 14 ORDENSUDVALGET 

Ordensudvalget behandler og afgør alle sager, der vedrører 
forståelse, efterlevelse eller administration af Dansk Sejlunions 
eller klubbernes vedtægter, regler, reglementer, 
bestemmelser m.v., om usportslig eller usømmelig adfærd, 
med undtagelse af sådanne tilfælde, som afgøres under Dansk 
Sejlunions udøvelse af Den Nationale Myndighed – jf. § 15 
Appel- og Regeludvalget.  

Endvidere kan udvalget virke som voldgiftsret i stridigheder 
mellem foreninger og/eller personer under Dansk Sejlunion, 
når de stridende parter er enige om at begære dette.  

Nærmere bestemmelser om udvalgets arbejde er fastsat i 
Tillæg I. 

Ordensudvalget består af minimum 5 medlemmer, hvoraf 
mindst 2 medlemmer, herunder formanden, skal have en 
juridisk uddannelse. Medlemmerne må ikke samtidig være 
medlem af andre vedtægtsbestemte organer under Dansk 
Sejlunion, eller indgå i ledelsen af klubber eller associerede 
organisationer, eller være ansat i samme.  

Ordensudvalgets medlemmer samt suppleanter vælges på 
Generalforsamlingen for 2 år ad gangen og kan genvælges. I 
lige år vælges minimum 2 medlemmer og én suppleant. I 
ulige år vælges minimum tre medlemmer og én suppleant.  

15 B Ordensudvalget består af minimum 5 medlemmer, 
hvoraf mindst 2 medlemmer skal have en juridisk uddannelse. 
Medlemmerne må ikke samtidig være medlem af andre 
vedtægtsbestemte organer under Dansk Sejlunion, kredse, 
klubber, klasseorganisationer eller associerede organisationer, 
eller være ansat i samme.  

Ordensudvalgets medlemmer samt suppleanter vælges på 
Generalforsamlingen for 2 år ad gangen og kan genvælges. 
Udvalget konstituerer sig selv. 

Udvalget (se Tillæg I) behandler og afgør alle sager, der 
vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af Dansk 
Sejlunions eller klubbernes vedtægter, regler, reglementer, 
bestemmelser m.v. om usportslig eller usømmelig adfærd, med 
undtagelse af sådanne tilfælde, som afgøres under Dansk 
Sejlunions udøvelse af Den Nationale Myndighed – jf. § 15.C  
Appel- og Regeludvalget. 

Udvalget kan i øvrigt afvise behandling af en sag, der er 
endeligt afgjort af en anden instans, eller som bør afgøres 
udenfor Ordensudvalget. 

Endvidere kan udvalget virke som voldgiftsret i stridigheder 
mellem foreninger og/eller personer under Dansk Sejlunion, når 
de stridende parter er enige om at begære dette.  
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Udvalget konstituerer sig selv. 

 

En klub, ethvert medlem af en klub, en kreds, en 
klasseorganisation eller associerede organisationer er berettiget 
til at indbringe sager, der er omfattet af § 15 B stk. 3. 
Endvidere er unionens bestyrelse og Appel- og Regeludvalget 
ligeledes berettiget til at indbringe sager for udvalget. 
Indbringelse for udvalget skal ske inden 6 måneder efter 
forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den 
afgørelse, der klages over. 

Udvalget kan tillade en klage, der er indgivet efter fristens 
udløb, såfremt klageren sandsynliggør, at klagen først efter 
udløbet af klagefristen er blevet bekendt med den 
omstændighed, som klagen støttes på, eller at overskridelse af 
klagefristen i øvrigt skyldes grunde, som ikke kan tilregnes den 
pågældende. 

Udvalget kan tildele klubber, klubmedlemmer, kredse, 
klasseorganisation, associerede organisationer eller personer 
under Dansk Sejlunion irettesættelser eller advarsler, 
midlertidige eller endelig udelukkelse fra enkelte eller alle 
kapsejladser, og / eller andre aktiviteter arrangeret af en klub, 
klasse, kreds, associerede organisationer eller Dansk Sejlunion. 

Udvalget kan træffe midlertidig bestemmelse om udelukkelse, 
indtil endelig afgørelse af sagen er truffet. De af udvalget 
besluttede udelukkelser kan efter anmodning hæves af 
udvalget, når dette finder tilstrækkelig anledning hertil. 
Udvalget kan på begæring tillægge en klage opsættende 
virkning. 

Udvalgets kendelse kan inden 4 uger fra bekendtgørelsen 
indankes for Danmarks Idrætsforbunds Appeludvalg. Anke til 
Appeludvalget har normalt ikke opsættende virkning. 
Ordensudvalget kan beslutte, at en sags anke til Danmarks 
Idrætsforbund har opsættende virkning. 
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§ 15 APPEL- OG REGELUDVALGET 

Appel- og Regeludvalget løser Dansk Sejlunions opgaver som 
Den Nationale Myndighed i henhold til World Sailings 
kapsejladsregler (Racing Rules of Sailing). Udvalget skal være 
bestyrelsens rådgiver i alle spørgsmål vedrørende World 
Sailings kapsejladsregler og forskrifter hertil. 

Udvalget består af 8 medlemmer samt en suppleant udpeget 
af bestyrelsen efter indstilling fra udvalget. 

Udvalgets medlemmer udpeges for to fire år ad gangen. 

Mindst 5 udvalgsmedlemmer skal deltage i udvalgets 
afgørelser. Suppleanten kan indkaldes for at opfylde dette. 

Udvalget konstituerer sig selv, og der udarbejdes en 
forretningsorden, som skal godkendes af bestyrelsen. 

15 C Appel- og Regeludvalget består af 8 medlemmer valgt af 
bestyrelsen efter indstilling fra udvalget.  

Udvalget løser Dansk Sejlunions opgaver som Den Nationale 
Myndighed i henhold til ISAF’s kapsejladsregler (Racing Rules of 
Sailing). 

Mindst 5 udvalgsmedlemmer skal være repræsenteret ved 
sådanne afgørelser.  

Udvalget skal være bestyrelsens rådgiver i alle spørgsmål ved-
rørende ISAF's kapsejladsregler og forskrifter hertil. 

Udvalget konstituerer sig selv, og der udarbejdes en 
forretningsorden, som skal godkendes af bestyrelsen. 
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