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REFERAT  

Møde: Bestyrelsesmøde B6-2021/2022 

Dato: Onsdag den 9. februar 2022 kl. 16.00 – 18.30 

Sted: Digitalt på Teams  

Deltagere: Bestyrelsen: Christian Hangel (CH), Ditte Juul (DJ), Henrik Voldsgaard 

(HV), Jens Kofoed (JK), Line Markert (LMa), Michael Rasmussen (MR) 
og Jørgen Thorsell (JT)  

 Sekretariatet: Morten Kjems (MK, punkt 5), Henrik Blakskjær (HB), 
Thomas Jacobsen (TJ) og Christian Lerche (CL, ref.) 

Afbud: Lotte Meldgaard (LMe) 

 

1. Godkende dagsorden (beslutning)  

Dagsorden blev godkendt. Punkt 5 behandles først med MK som deltager. 

 

2. Godkende referat 

LMa konstaterede, at referat fra møde B5-2021/2022 var godkendt på Basecamp. 

 

3. Bestyrelsens og sekretariatets arbejde (orientering) 

3.1. Ledelsens rapport, Christian Lerche 

CL fortalte om status for indberetning af medlemstal.  

CL orienterede om tre nye medarbejdere. To deltidsmedarbejdere, som deles med 

Kano/Kajak og Rosport, skal arbejde med miljø og faciliteter. En deltidsmedarbejder 
til administration af fritidssejlerkort. 

Der blev spurgt til, hvordan DS kan forholde sig til debatten om DH-reglen og 
breddekapsejlads. CL svarede, at Teknisk Udvalg ikke ville gå ind i debatten, som i 
stedet bør have politisk forankring. Formanden kan adressere emnet på 

generalforsamlingen. Der foreslås et møde mellem bestyrelsen og Teknisk Udvalg i 
løbet af foråret for at drøfte mulighederne for bedre udbredelse og opbakning.  

TJ fortalte, at elitestrategien nu var under udrulning over for sejlerne på holdene, hvor 
der er indgået individuelle aftaler. Mange sejlere træner nu i udlandet. En del har 

været syge, hvilket har udfordret træningen. Der indledes nu dialog med udvalgte 
klubber om strategien. 

MR supplerede rapporten med at orientere om, at aftalen om Nivå Bådelaugs 
deltagelse i ETC Øst - for så vidt angår windsurfing - nu er underskrevet, og en træner 

er tilknyttet.  

Der blev spurgt til omtalen af ILCA7-herrer. TJ oplyste, at Dane fortsætter som 

træner. Udfordringen er, at TDK ikke vil støtte indsatsen.  

Bestyrelsen tog ledelsesrapporten til efterretning. 

3.2. Økonomirapport, Henrik Blakskjær 
HB gennemgik hovedlinjerne i økonomirapporten, hvor fokus er på årsrapporten og 

årsafslutning. Der er fortsat usikkerhed om nogle områder – bl.a. om indkøb af nye 
rigge til 49’er med donation fra Salling skal medtages i 2021 eller ej. Der forventes pt. 

et lille underskud.   
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Bestyrelsen tog økonomirapporten til efterretning 

3.3. Rapport fra øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Der var delt en rapport fra SIL/Sejlsportsligaen.  

MR fortalte om møder med Kristina Dannerfer og Jens Sohl samt et netværksmøde for 
windsurf-klubberne.  

3.4. Formandens rapport 
LMa fortalte, at DIF ikke vil gå ind i støtte til udbredelse af værktøj vedr. kvinder i 

sporten. Rapporten om Kvinder i Sejlsport er delt med de større forbund.  

På seneste møde i ”60%-klubben” for de ti største forbund i DIF besluttede 

forbundene at nedlægge gruppen.  

LMa og CL skal mødes med DIF-bestyrelsesmedlem Jens Hornemann, der er DS’ nye 

bestyrelseskontakt til DIF.  

LMa oplyste endeligt, at hun havde haft møde med Nynne A. og Ingeborg S.M. om det 

videre arbejde for kvinder i sejlsport.  

Bestyrelsen takkede formanden for orienteringen. 

 

4. Årshjul 2022 (orientering) 

CL oplyste, at årshjulet var ajourført med datoer for større internationale events 
(SailGP og The Ocean Race). Bestyrelsen bad om, at møderne i 2022 snarest 

fastlægges. 

 

5. Statusrapport for hjemmeside/videnscenter 2021 (orientering) 

MK orienterede under dette punkt. Der var udsendt en skriftlig rapport med statistik 

for aktiviteten på hjemmesiden, de sociale medier samt de to nyhedsbreve ”Sejler” og 
”Klubliv”. MK gennemgik rapporten med udgangspunkt i rapportens illustrationer. Det 

overordnede billede er, at målene om øget synlighed og rækkevidde er opnået. Der 
har været over 1 mio. besøgende på hjemmesiden i 2021. OL havde selvfølgelig givet 

en ekstraordinær aktivitet i juli/august bl.a. takket være tracking. Selv fraregnet OL 
er der markant fremgang. Interessen for artikler rettet mod bådejere udgør den 

absolut største andel. Også stor fremgang i antallet af abonnenter på ”Sejler”, der nu 
er tæt på 10.000 modtagere med månedlig udgivelsestakt. Tilsvarende fremgang på 
de sociale medier. 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de gode resultater og havde i øvrigt blandt andet 
følgende kommentarer eller opfordringer: 

• Vil det være muligt at nå endnu længere ud med nyhedsbrev og sociale medier? 
• Kan vi gøre det lettere for klubberne at hente artikler og dele indhold? 

• Kan hjemmeside og nyhedsbreve bruges endnu stærkere til at generere 
kommercielle indtægter? 

• Kan vi få klubberne til at reklamere for vores nyhedsbreve og artikler? 
• Hvad skal der ske med Sejlershoppen? 

• Kan vi vækste Sejlerlandsholdet markant på FB? 

CL og MK lovede at tage disse spørgsmål med i det videre arbejde. Bestyrelsen 

takkede MK for præsentationen og deltagelsen i mødet. 
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6. Medlemsbegrabet (drøftelse/beslutning) 

CL henviste til drøftelsen i bestyrelsen op til DIF’s budgetmøde, hvor 

medlemsbegrebet var til debat. DIF har siden afholdt en række dialogmøder med 
forbundene for at gøde jorden for en udvidelse af medlemsbegrebet. Der har i flere år 
været mulighed for, at forbund i DIF kunne få dispensation til at optage 

enkeltmedlemmer. Det har bl.a. Dansk Kano- og Kajakforbund og Dansk 
Triatlonforbund benyttet sig af med succes. DIF peger på, at de mange u- eller 

selvorganiserede idrætsudøvere på en eller anden måde skal kunne inkluderes i den 
organiserede idræt med en tilknytning til DIF-familien. Det gælder fx deltagere ved de 

mange motionsevents (som Royal Run), hvor der ikke kræves medlemskab af en 
forening.  

CL oplyste, at der er behov for, at Dansk Sejlunion finder sit ståsted – både i forhold 
til justeringen af DIF’s regler, men også fordi der er virkelig mange sejlere, som af en 

eller anden årsag ikke er medlem af en sejlklub. Han nævnte som eksempel, at det 
anslås, at der er ca. 10.000 Kite-udøvere i Danmark, hvoraf ca. 200 er medlemmer af 

Kiteboarding Denmark, mens formentlig op mod 2.000 også er ”almindelige” sejlere 
og medlemmer af sejlklubber. De resterende ca. 8.000, som kiter i Danmark, er 

selvorganiserede. Andre eksempler er gaster og familiemedlemmer. Der ligger efter 
CL’s vurdering et meget stort potentiale for vækst i sejlklubberne og i DS, hvis vi får 

et mere fleksibelt medlemsbegreb. CL nævnte afslutningsvis, at man skal være 
opmærksom på, at nogle klubber slet ikke ønsker flere medlemmer, da kapaciteten er 

fuldt udnyttet, mens andre klubber vil have svært ved at få forståelse for en udvikling, 
hvor DS knytter sejlerne stærkere og mere direkte til sig. Der er derfor behov for at 

indlede en dialog med klubberne - fx på den forestående generalforsamling. 

Fra bestyrelsens side fremkom en række kommentarer og spørgsmål, der skal ses på i 
den kommende tid: 

• Måske vil DIF udskyde ændringsforslagene elle begrænse omfanget af 
ændringer, så der kun åbnes for direkte medlemskaber – ikke event-

medlemskaber 
• Interessante veje at gå for klubberne er billigere familiemedlemskaber og 

gastemedlemskaber 
• Der er behov for at diskutere, hvem vi vil være noget for – klubberne eller 

sejlerne eller begge dele 
• Vil der være en risiko for, at medlemmer vil forlade klubberne for at melde sig 

direkte ind i DS, hvis det bliver muligt? 
• Vi må i det hele taget se på, hvordan vi kan få flere sejlere ind i klubberne 

• Hvilken rolle vil en kommende, digital platform spille for medlemstilknytningen? 
• Eksemplet fra Triatlon er virkelig spændende. Her melder løbsdeltagerne sig 

først ind i forbundet i forbindelse med events, hvorefter de ”nudges” til at blive 
medlemmer af klubberne. Der er tilfredshed hos klubberne med denne model 

• Hvordan kan et direkte medlemskab prissættes? 
• Hvor skal vi lægge vores ydelser i forhold til fx Danske Tursejlere? 

Det blev besluttet at bringe emnet op som formiddagsdebat i forbindelse med 
generalforsamlingen.  

 

7. Generalforsamling 2022 (drøftelse/beslutning) 

CL fortalte om status for formalia og dokumenter til generalforsamlingen. Der er ikke 

modtaget forslag fra klubberne. Beretningen er offentliggjort. Der bliver fredsvalg til 
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bestyrelsen. Ordensudvalget får et nyt medlem. Kontingtforslag afventer 
inflationstallet for januar. Bestyrelsen skal tage stilling til eventuelle debatemner.  

Bestyrelsen besluttede at afholde en debat om formiddagen vedr. bl.a. 
medlemsbegrebet, og om hvordan Dansk Sejlunion bedst skaber værdi for klubberne. 

Den kommende strategiproces skal også adresseres.  

 

8. Stillingstagen til DIF’s rapport om inklusion af transkønnede, interkønnede og 

non-binære i dansk idræt (drøftelse) 

CL indledte kort dette punkt med en henvisning rapporten fra DIF med de syv 
anbefalinger, samt at LMa i en pressemeddelelse havde hilst rapporten velkommen. 

Han opridsede hovedlinjerne i DIF’s anbefalinger: Størst mulig inklusion uanset 
kønsidentitet – særligt i breddeidrætten og i børne- og ungeidrætten. I eliteidrætten 

kan kønsadskillelsen opretholdes og i øvrigt følge de rammer, som fastsættes af de 
internationale forbund. CL betonede, at sejlsporten på breddeniveau netop er kendt 

for, at der ike er kønsadskillelse, så han forudså ingen udfordringer. Han opfordrede 
til, at bestyrelsen på den baggrund tilsluttede sig DIF’s anbefalinger, og at Dansk 
Sejlunion kommunikere klart, at sejlsporten er for alle.  

Bestyrelsen godkendte denne indstilling.  

 

9. Eventuelt 

Der var intet under dette punkt.  

Næste møde afholdes den 7. marts, hvor årsrapporten skal godkendes. 


