Referat af årsmøde 2016
Ligaforeningen
DS Netværket Ligaforeningen holdt årsmøde fredag 20. maj 2016 i Lundeborg Pakhus, Lundeborg Havn.
Christian Lerche, formand for Ligaforeningen, bød deltagerne velkommen til mødet.
Deltagere i mødet
34 sejlklubber havde den 20. maj 2016 betalt kontingent til Ligaforeningen og dermed stemmeret. Dansk Sejlunion og repræsentanter fra 22 stemmeberettigede klubber deltog i mødet.
Deltagerliste fremgår af bilag.
Dirigent, referent og dagsorden
Forsamlingen godkendte Christian Lerche som mødets dirigent og Mads Kolte-Olsen som mødets referent. Forsamlingen godkendte mødets indkaldelse og dagsorden.
Status på ligaen
Christian Lerche orienterede om status for Sejlsportsligaen 2016: 36 hold i to divisioner deltager i 2 x 4 stævneweekender med 45 sejladser for 1. division og 36 sejladser for 2. division
ved hvert stævne. Over 100 frivillige er involveret i stævnerne. Stævner ved Oure, Juelsminde, Thisted og Skovshoved.
Nye både med nye sejl. Farvede toppe giver mere synlighed. Målgang tæt ved land. Final 6
sejladser om søndagen. Stop and go ved for tidlig start.
Internationalt har 14 lande fået en klubliga. Otte flere er på vej. 4 skandinaviske lande med
samme logo. Sailing Champions League kvalifikation i Skt. Petersborg i august, hvor nr. 2 og 3
fra 2015 deltager. Sailing Champions finale på Sardinien med Skovshoved.
Status for udbredelse af J/70 er: 28 i Danmark, 22 i Norge, 40 i Sverige og 150 i Tyskland.
Beslutning
Forsamlingen tog orienteringen til efterretning.
Regnskab 2015 og budget 2016
Flemming Clausen gennemgik Sejlsportsligaens regnskab for 2015. Posterne svarer til det
regnskab, som blev fremlagt på Dansk Sejlunions generalforsamling 9. april 2016. Samlede
resultat for 2015 var et underskud på 390.480 kr.
Flemming Clausen gennemgik Sejlsportsligaens budget for 2016. Budgettets indtægter og udgifter på samlet 2,3 mio. kr. er i balance med overskud på 78 kr.
Man spurgte til forsikringsudgift. Forsikring er et sponsorat, så udgiften svarer til indtægt.
Man redegjorde for udgiften på 125.000 kr. til Dansk Sejlunion, som dækker Sejlsportsligaens
adgang til brug af Dansk Sejlunions platform.
Flemming Clausen redegjorde for fordelingen af indtægter og udgifter i hhv. forening og selskab for Sejlsportsligaen. Sejlklubbernes betaling til Sejlsportsligaen vil være momsfri, fx deltagerbetaling.
Sponsorindtægterne skal øges. Honoraret for sponsorsøgning fremgår ikke eksplicit af budget.
Den budgetterede indtægt for 2017 og 2018 er fraregnet honorar til sponsorsøgning.
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Beslutning
Forsamlingen tog orientering af regnskab 2015 til efterretning
Forsamlingen godkendte budget 2016 og tog estimat 2017 og 2018 til efterretning.
Forslag om ny konstruktion
Christian Lerche præsenterede forslag til Årsmødets beslutning, som forud for mødet var udsendt til alle 36 medlemmer af Ligaforeningen.
Forslaget lød: Årsmødet beslutter at bakke op om etablering af en ny struktur for Sejlsportsligaen som beskrevet i Forretningsudvalgets oplæg. Årsmødet bemyndiger det nyvalgte forretningsudvalg til at gennemføre beslutningen og overføre medlemsklubbernes medlemskaber af
”Netværket Ligaforeningen” til den nye forening ”Danmarks Sejlsportsliga Forening”. Det nyvalgte forretningsudvalg indtræder som bestyrelse i den nye forening indtil næste årsmøde,
hvor der gennemføres valg, jfr. den nye forenings vedtægter.
Christian Lerche gennemgik på mødet det materiale, som forud for mødet var udsendt til alle
ligaklubber. Materialet er tilgængeligt på sejlsportsligaen.dk
Thorkild Pedersen redegjorde for processen frem mod udkast til vedtægter til forening og selskab.
Drøftelse
Hvad vil forretningsudvalget gøre, hvis forslaget ikke bliver vedtaget? Man vil fortsætte i den
aktuelle konstruktion. Det vigtigste for Forretningsudvalget er at skabe en selvstændig forening.
Hvem ejer anparterne i selskabet? Ligaforeningen ejer alle anparter i selskabet. Foreningen
kan tiltrække kompetencer på bestyrelsesniveau, som er værdifulde for selskabets drift og udvikling. Et eventuelt overskud fra selskabet tilfalder foreningen.
Hvordan bliver den formelle relation mellem Dansk Sejlunion og Ligaforeningen? Ligaforeningen er en selvstændig forening. Dansk Sejlunion er medlem sammen med ligaklubberne.
Dansk Sejlunion og Ligaforeningen vil i samarbejdsaftale beskrive, hvordan de to organisationer bedst samarbejder om at udnytte Sejlsportsligaens potentiale.
Hvad er sejlklubbernes risiko? Den vil være begrænset til kontingentet.
Beslutning
Det blev på mødet oplyst, at 24 stemmeberettigede klubber var til stede ved afstemning, og at
mødet var beslutningsdygtigt til vedtægtsændringer. Det har efter mødet vist sig ikke at være
korrekt: Oure var ikke fysisk til stede i lokalet under mødet. Deltagelse ved fuldmagt er ikke
muligt i henhold til Ligaforeningens vedtægter. Desuden havde Sejlklubben København de facto ikke betalt kontingent på tidspunktet for mødets afholdelse.
Det korrekte er, at mødet ikke var beslutningsdygtigt til vedtægtsændringer. 22 af 34 stemmeberettigede klubber + Dansk Sejlunion var til stede ved afstemning. Det er færre end 2/3 af
de 34 stemmeberettigede klubber i Ligaforeningen + Dansk Sejlunion. Ligaforeningens vedtægter § 10 giver imidlertid mulighed for, at man alligevel gennemfører afstemning. Forslaget
blev herefter sendt til afstemning.
22 stemmeberettigede klubber og Dansk Sejlunion stemte for forslaget. 2 sejlklubber undlod
at stemme. Der var således tilslutning fra mere end 2/3 af de afgivne stemmer i mødet.
Forretningsudvalget besluttede derfor med fire-ugers varsel at indkalde til ekstraordinært årsmøde lørdag den 18. juni 2016 kl. 20 på havnen i Juelsminde. Mødet bliver afholdt i forbindel-
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se med stævne i 2. division. Eneste punkt på dagsordenen er forslag til ny konstruktion af Ligaforeningen.
En vedtagelse af forslaget kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmer på mødet den 18. juni, inklusiv Dansk Sejlunion.
Se vedtægter her: http://www.sejlsport.dk/media/502348/Ligaforeningen-vedtaegter20141215.pdf
Valg til forretningsudvalget
Christian Lerche, Thorkild Pedersen, Flemming Clausen og Jacob Frost oplyste, at de gerne vil
fortsætte i Ligaforeningens forretningsudvalg. Line Market og Mads Kolte-Olsen er udpeget af
Dansk Sejlunion og fortsætter.
Søren Trolle formand Middelfart Sejlklub stiller til forretningsudvalget.
Beslutning
Christian Lerche, Thorkild Pedersen, Flemming Clausen, Jacob Frost og Søren Trolle blev med
akklamation valgt til Forretningsudvalget. Forretningsudvalget konstituerer sig efter årsmødet
Eventuelt
Der var ingen bemærkninger til eventuelt.
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22 klubber deltog i møde med
stemmeret
Bogense Sejlklub
Brejning Bådeklub
Frederikshavn Sejklub
Faaborg Sejlklub
Hadsund Sejlklub
Hellerup Sejlklub
Horsens Sejlklub
Kaløvig Bådelaug
Kongelig Dansk Yachtklub
Sejlklubben Lynæs
Skive Sejlklub
Skovshoved Sejlklub
Svendborg Sunds Sejlklub
Thisted Sejlklub
Åbenrå Sejl Club
Aarhus Sejlklub
DTU Sejlsport
KAS
Nivå Bådelaug
Silkeborg Sejlklub
Sønderborg Yacht-Club
Thurø Sejlklub
1 klub deltog i møde uden stemmeret
Sejlklubben København (kontingent)
12 klubber med stemmeret deltog ikke i møde
Skolerne i Oure
Gilleleje Sejlklub
Helsingør Sejlklub
Middelfart Sejlklub
Sejlklubben Neptun Vejle
Sejlklubben Sundet
Skærbæk Bådeklub
Struer Sejlklub
Syvstjernen
Yachtklubben Furesøen
Kerteminde Sejlklub
Roskilde Sejlklub
1 klub havde ikke stemmeret og deltog ikke i møde
S/K Lynetten
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