Danmarks Sejlsportsliga Forening
Referat af årsmøde 18.3.2017
Danmarks Sejlsportsliga Forening holdt årsmåde lørdag d. 18. Marts 2017 i Svendborg,
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg. Årsmødet for Danmarks Sejlsportsliga Forening
(Ligaforening) fandt sted forud for Dansk Sejlunions generalforsamling samme sted,
Christiansminde .
Thorkild Pedersen, formand for Ligaforeningen bød deltagerne velkommen til mødet.
Deltagere i mødet:
9 klubber fra 1. Divisionsklub samt 7 klubber fra 2. Division var repræsenteret.
Derudover var Dansk Sejlunion og bestyrelsen repræsenteret ved: Thorkild Pedersen, Line Markert,
Christian Lerche, Jakob Frost. Flemming Clausen og Søren Trolle var fraværende.
Dirigent, referent og dagsorden:
Forsamlingen godkendte uden indsigelser Ole Ingemann Nielsen som mødets dirigent og Nynne
Mortensen som referent. Forsamlingen godkendte mødets indkaldelse og dagsorden. Forsamling valgte
stemmeudvalg. Stemmeudvalget blev Bjarne S., repræsentant fra Thurø Sejlklub, samt Frederik F.,
repræsentant fra Sejlklubben Lynæs
Bestyrelsens beretning 2016:
v. formand Thorkild Pedersen
”Jeg vil starte bestyrelsens beretning ved at give et lille tilbageblik.
Sejlsportsligaen i Danmark blev oprindeligt dannet idet Dansk Sejlunion i december 2014 dannede et
DS Netværk, i hvis regi sejlsportsligaen blev gennemført frem til etablering af Danmarks Sejlsportsliga
Forening i 2016.
Gennem 2015 og i særdeleshed i første del af 2016 blev der arbejdet i Netværk bestyrelsen med at skabe
grundlag for at overføre Sejlsportsligaen til en selvstændig organisation.
Det førte til at der på DS Netværk Ligaforeningen årsmøde den 20. maj 2016 i Lundeborg Pakhus blev
fremlagt et forslag til afstemning. Forslaget, at Årsmødet bakker op om etablering af en ny struktur for
sejlsportsligaen og overføre medlemskaberne i DS Netværket til en nydannet forening Danmarks
Sejlsportsliga Forening.
Ifølge Netværk vedtægterne skal 2/3 af ALLE medlemmer stemme for forslaget. Der var ikke nok
afgivne stemmer der stemte for forslaget. Der manglede ganske få stemmer til at de afgivne stemmer
udgjorde 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer i netværket.
Derfor blev der straks indkaldt til et ekstraordinært årsmøde til afholdelse ved ligastævnet i Juelsminde
den 18. juni 2016. Ved dette årsmøde var der fremmødt 21 repræsentanter med mandat fra
medlemsklubber. Disse kunne vedtage eller forkaste forslaget med simpel stemmeflertal. 20 stemte for
forslaget – 1 stemte VED IKKE.
Denne dag i Juelsminde blev Danmarks Sejlsportsliga Forening dannet - der blev den danske
sejlsportsliga lagt over i den selvstændige forening, og der fik bestyrelsen et selvstændigt mandat.
Og hvad er der så sket derefter. Peter Wolsing kalder udviklingen derfra for Sejlsportsliga udgave 2.0.
I de følgende måneder blev der arbejdet intenst med etablering af ligaen som selvstændig organisation.
Det vil være helt umulig for mig her at give en dækkende beskrivelse af det forløb vi alle i bestyrelse og i
sekretariat har været igen.
Jeg vil i stedet forsøge at give et indblik med overskrifter over hvad vi har opnået og hvilke aftaler vi
har indgået frem til i dag.

Vi besluttede at flytte administrationen til Hellerup og oprette et sekretariat i lokaler udlejet til ligaen
af Hellerup Sejlklub. Der har vi et godt kontorlokale og adgang til mødefaciliteter. I dagligdagen er
Nynne og Peter tæt på DS elite afdeling og på Kraftcenter Øst der har kontor på samme etage og som de
deler mødelokale med. Det er blevet et kontor/sekretariat hvor mange sejlere ”lige dumper ind og
netværker”.
Tak til Peter for det var ham der med egen arbejdskraft istandsatte lokalet, sørgede for maling overalt
og sørgede for belysning og for møblering.
Meget vigtigt for os blev NYNNE ansat hos os og startede den 18. oktober 2016. Tak til Nynne for din
indsats hidtil – og til i andre kan jeg sige at Nynne indgår i et godt og meget værdifuldt samarbejde med
Peter.
Vi etablerede selvstændig bankforbindelse med Sydbank i Sønderborg. Vi valgte Sydbank Sønderborg
bl.a. fordi vores økonomiansvarlige bestyrelsesmedlem Flemming Clausen er bosat der og driver
selvstændig revisions virksomhed i byen. Han er et kendt ansigt i denne Sydbank afdeling.
Samarbejdet med Sydbank indebærer vi i dag kører økonomien i både forening og i ApS via Sydbank
Online Banking.
Vi etablerede også en registrering hos SKAT. Der har vi 2 selvstændige uafhængige profiler med hver sit
CVR nummer.
Vi har E-boks – NEM-konto – og ApS er registreret som virksomhed i Erhvervsstyrelsen.
Alle disse registreringer er på plads og fungerer som ønsket.
Med Dansk Sejlunion har vi udarbejdet en samarbejdsaftale hvis indhold jeg ikke vil gå i detaljer om
her, men det er en aftale som tager udgangspunkt i det faktum, at et fortsat ”nært samarbejde er vigtig
for at sikre samspil mellem parternes aktiviteter til gavn for sejlsporten”. Aftalens kapitler har følgende
overskrifter
•
•
•
•
•
•
•

Baggrund og formål
Samarbejdsflader og ansvarsfordeling
Organisering, ledelse og afrapportering
Samarbejdets eksterne repræsentation
Økonomi og sponsorater
Aftalens periode, genforhandling og procedure for ophør
Håndtering af tvist.

Ud over denne aftale er der ved en række af møder lavet en aftale om ”Fordeling af opgaver og roller
mellem Dansk Sejlunion og Ligaforeningen”. I den aftale er det nærmere aftalt hvem der gør hvad
under følgende overskrifter:
•
•
•
•
•
•

Stævneafvikling
Frivillighed
Kommunikation
Sponsorsøgning /Finansiering
Booking af ligabåde
Effekt i medlemsklubber / klubkonsulenter

Senest er der udarbejdet en Overdragelsesaftale hvori det i detaljer er beskrevet en aftale om
overtagelse af alt udstyr, J70 bådene og alt andet udstyr og til hvilken pris og med hvilke forpligtelser
der følger med.

Denne aftale har følgende overskrifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baggrund
Overdragelsens genstand
Vederlag
Overtagelsesdag
Øvrige vilkår
Dokumenter og arkivalier
Ansvar
Moms
Aftalens enhed
Omkostninger
Underskrifter.

Jeg vil stoppe her vedr. etablering af vore aftaler og om vores sekretariat, det har måske været
trættende at høre på, men jeg finder det vigtigt at i som vores medlemmer får en indsigt i hvilke aftaler
vi i bestyrelsen har indgået som grundlag for sejlsportsligaens fortsatte drift.
Jeg ville gerne give et indblik i antallet af de møder bestyrelsen har deltaget i for at få vores nye
organisation dannet og for at få det til at fungere. Det har jeg opgivet igen da jeg som det første
kiggede i min egen aftalekalender. Jeg vil slutte denne del med at sige at bestyrelsen har arbejdet
konstant og meget resultat orienteret, og jeg mener vi er nået i mål med skabelsen af fundamentet til de
videre arbejde.
Sideløbende med bestyrelsens arbejde klargjorde Peter Wolsing det nye sekretariat i Hellerup. Han
fortsatte efter etableringen arbejdet fra Hellerup og den 18. oktober startede Nynne på kontoret
sammen med Peter.
Jeg har besøgt dem meget ofte, ikke dagligt, men flere gange ugentligt. Jeg vil gerne garantere over for
jer at Nynne og Peters har været på, næsten 24-7, og jeg har truffet dem både weekend og aften. Stor
tak til Nynne og Peter for jeres indsats, det er bare så godt at være vidne til jeres store og helhjertede
indsats for sejlsportsligaen.
Sideløbende med alle de organisatoriske arbejder har sejlsportsligaen gennemført alle de planlagte
aktiviteter i 2016 – vel at bemærke alle de aktiviteter vi satte os som mål at gennemføre.
Også her vender jeg mig mod Peter med en stor og velfortjent tak - samtidig også mod Nynne, som
forud for sin ansættelse kom tilstede og fornemmede ”lugten i bageriet” ved sidste års stævne i sept. i
Skovshoved. Hun kom som frivillig og var en meget stor hjælp for Peter og de andre ved
stævneafviklingen. Stor tak også til Nynne.
Vi gennemførte det vi havde sat os for – 4 stævner for begge de 2 divisioner
• Maj måned i Lundeborg
• Juni måned i Juelsminde
• August måned i Thisted
• September måned i Skovshoved
Ind imellem deltog 2 danske hold ved Champions League stævne i Sct. Petersborg i august måned og i
september deltog 2 danske hold ved champions League stævnet i Porto Cervo på Sardinien.
Jeg vil ikke begynde at redegøre nærmere for afviklingen af stævnerne, men hvis nogen af jer
tilstedeværende har spørgsmål til 2016 stævnerne, og som i ønsker bestyrelsen besvarer, vil jeg
selvfølgelig forsøge men ellers står både Nynne og Peter til rådighed med alt deres viden om disse
aktiviteter.

Helt overordnet vil jeg sige at bestyrelsen er tilfreds med afviklingen af stævnerne i 2016. Det har været
udfordrende og der har været brug for at tage øjebliks beslutninger og vise meget handlekraft – hele
tiden har vi udviklet os og vi har fået nye og gode erfaringer der medfører at Nynne og Peter bliver
stærkere og stærkere i deres stævne forberedelse.
Vores økonomi er en stor udfordring. Det er et emne som hele tiden står højt på vores dagsorden, og jeg
tør godt sige at langt den største del af Nynne og Peters tid i sekretariatet går med at netværke og
arbejde med at skaffe sponsorer og aktiviteter der giver en indtægt til sejlsportsligaen.
Vi er tilfreds efter vi nu har set det økonomiske resultat for 2016. Der skal ikke herske tvivl om at
bestyrelsen gerne havde set et højere +(plus) på bundlinjen, men sponsorkroner hænger ikke på
træerne.
Er der tilstedeværende som ønsker at få en fyldigere beretning om de tiltag som Nynne og Peter
arbejder med for at styrke økonomien, vil jeg give ordet videre til Peter.
Den økonomiske situation er vores største udfordring og det arbejdes der intens med.
Christian Lerche vil i Flemming Clausens fravær, som næste punkt på vores dagsorden, fremlægge årets
regnskab 2016 til jeres godkendelse.
Vedrørende vores økonomi 2017 har vi udsendt et budget for 2017 – et budget som vi er sikker på vi
kan holde – det er ikke et prangende budget - men også et budget hvortil jeg forventer at Nynne og
Peters sponsorarbejder vil bidrage med flere indtægter. Vi er sikker på at vi har økonomi til at
gennemføre sejlsportsligaens aktiviteter i 2017.
Også dette budget vil Christian Lerche redegøre for i sin fremlæggelse.
Vedrørende sejlsportsligaens aktiviteter i 2017 er årets stævner fastlagte. Vi starter
•
•
•
•

Struer
Brejning
Århus
Skovshoved

1./ 20.+21.maj
1./ 17. + 18. juni
1./ 25. til 27. aug.
2./ 9. + 10. sept.

2./ 27. + 28. maj
2./ 24. + 25. juni
2./ 2. + 3. sept.
1./ 15. til 17. sept. 2017

I samme periode som vores egne hjemlige liga aktiviteter er der også offentliggjort foreløbige Sailing
Champion League sejladser på følgende datoer i 2017.
1. kvalifikation: 11-13 August, St. Petersburg Yacht Club, St. Petersburg, Russia
2. kvalifikation: 1-3 September, Segel-Club St. Moritz, St. Moritz, Switzerland
Finale: 22-24 September, Yacht Club Costa Smeralda, Porto Cervo, Italy
Er der tilstedeværende som ønsker svar på spørgsmål om ligaens 2017 stævner, vil jeg om muligt svare,
men også her ellers overlade besvarelsen af eventuelle spørgsmål til Nynne og Peter.
Et andet emne som jeg vil berøre her i min beretning er sejlklubbers anvendelse af de muligheder som
sejlsportsligaen og hele liga konceptet giver i klubsammenhæng. Vi har i bestyrelsen et meget stort
ønske om at alle vores liga medlemsklubber – og helst også rigtig mange andre sejlklubber – bruger
konceptet som løftestang hjemme i jeres sejlklubber.
Det er et af de emner som vi har drøftet meget i vores samarbejde med Dansk Sejlunion.
Vi ønsker at unionens klubkonsulenter ud over hele landet - aktivt samarbejder med interesserede
sejlklubber for at støtte op om og medvirke til at skabe aktiviteter ude i klubberne.
Desværre har vi været vidne til at de aktiviteter som DS koordinerende klubkonsulent Henrik Tang
hidtil har inviteret til, kun har medført ganske få tilmeldinger, og med en aflysning til følge. Seneste
udbudte tiltag fra klubkonsulent Henrik Tang har dog fået positiv respons fra ca. 10 sejlklubber og flere
overvejer sin deltagelse. Det forventes de udbudte tiltag gennemføres landsdækkende. Ligabestyrelsen
har mødtes med ledelsen i Brøndby, og vi har aftalt at Nynne og Peter holder nogle koordineringsmøder

med alle DS klubkonsulenter i forsøget på at styrke deres arbejde med sejlklubbers brug af
ligakonceptet, som løftestang til flere aktiviteter i klubberne. Det er et højt prioriteret område for
bestyrelsen, og Nynne og Peter er klar til at understøtte klubkonsulenterne.
Et andet emne jeg kort vil berøre er bestyrelsens beslutning om at danne en Ungdomsliga i her i
Danmark med deltagelse kun af unge sejlere i alderen fra 15 til 23 år. Konceptet er ikke færdigudviklet,
men både i sekretariatet og i bestyrelsen er der et ønske om dannelsen af ungdomsligaen. Samtidig er vi
meget bevidste om at det er dyrt for ligaen at flytte vores sejlbåde og øvrige grej rundt til disse stævner,
og i øvrigt også få kvalificerede baneledere og andre hjælpere til stævnernes afvikling. Der er ikke
råderum i vores eksisterede budget til at afvikle en ungdomsliga. Derfor har Nynne og Peter skrevet og
sendt flere fonds ansøgninger som vi endnu ikke har modtaget svar på.
Der arbejdes meget konkret på at få skabt et økonomisk grundlag for en Ungdomsliga i DK.
I dag er vi i den situation at vi skal justere bestyrelsens medlemsantal fra den gamle DS Netværks
bestyrelse til Danmarks Sejlsportsliga Forenings vedtægter. Den oprindelige DS netværksbestyrelse
bestod af 6 medlemmer. Fremtidig bestyrelse består af 5 medlemmer.
Netværk bestyrelsen: Christian Lerche, Jakob Frost, Flemming Clausen, Søren Trolle og jeg selv. Fra DS
deltog Mads Kolte og Line Markert – Faktisk var vi 7 medlemmer i dem gamle netværk bestyrelse.
Mads Kolte er ikke medlem af den nye liga bestyrelse, men vi har besluttet at tilknytte ham som
rådgiver og Mads er med ved alle liga bestyrelsesmøderne.
Line Markert er indtil videre udpeget til ligabestyrelsen af Dansk Sejlunions bestyrelse.
DSF vedtægterne foreskriver bestyrelsen består af 4 bestyrelsesmedlemmer og en formand 5 i alt. Det
ene medlem udpeges af DS.
Bestyrelsesmedlem Jakob Frost har for ca. ½ år siden meddelt han ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Han opgaver i sin hjemklub Fåborg vil tage alt hans ledige tid med de aktiviteter klubben gennemfører i
2017, derfor udtræder han af liga bestyrelsen.
Herfra skal lyde en stor tak til Jakob for han arbejde frem til i dag, vi havde alle helst set du forblev i
bestyrelsen, men har respekt for at din udtræden. Tak til dig Jakob.
På den baggrund skal der ikke vælges et nyt medlem til erstatning fra Jakob, idet hans udtræden
bringer bestyrelsesmedlemsantallet ned på de omtalte vedtægtsbestemte 5 medlemmer i bestyrelsen.
Til slut vil jeg sige at bestyrelsen, at Dansk Sejlunion og medlemsklubbernes besluttede at nedlægge DSNetværk Ligaforeningen og efterfølgende danne Danmarks Sejlsportsliga Forening. Beslutningen gav
samtidig bestyrelsen bemyndigelse til - og en stor opgave tillader jeg mig at sige - at skabe det
fremtidige fundament for afholdelse af ligasejlads i Danmark.
Jeg håber på at ligabestyrelsen i dag kan få accept fra medlemmer af at første del af dette arbejde er
gennemført, og at ligabestyrelsen i fremtiden kan benytte denne nydannede konstruktion i det fortsatte
arbejde for at gennemføre og fortsat udvikle sejlsportsligaen i Danmark.
Fra mig skal lyde en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer og andre som har støttet og arbejdet for
ligaen og dens udvikling.
Endnu engang tak til Nynne og Peter for jeres inspiration og alt jeres arbejde for ligaen.
Der skal også lyde en meget stor tak til alle de frivillige som gennem et stort og uegennyttigt arbejde
har medvirket til at gennemføre ligaens mange aktiviteter i 2016, og samtidig skal der lyde et stor
foreløbig tak til dem som allerede har meldt deres hjælp og deltagelse i vores aktiviteter i 2017. Vi
håber på endnu flere hjælpere ved stævnerne i 2017.
Uden alle i frivilliges hjælp havde vi ingen sejlsportsliga i Danmark.
Tak til jer alle.
Dermed indlader jeg bestyrelsens beretning for forsamlingen.”
Beretningen er taget til efterretning, der var ingen kommentarer fra salen.
Godkendelse af årsregnskab og budget
Christian Lerche beretter. Regnskabskonstruktionen er særlig, da der er to aktiviteter da foreningen
ejer et anpartsselskab, hvorfor at noget af økonomien ligger i foreningen og noget andet af

økonomien ligger i anpartsselskabet. Der er derfor tale om de konsoliderede tal i præsentationen.
Der vises tre regnskaber. Foreningen har et overskud på ca. 45.000 kr. Selskabsaktiviteten tillægges
dette. Selskabsaktiviteten har et underskud på ca. 29.000 kr. Modregnes dette med tidligere tal
kommer et samlet overskud på 16.000 kr.
Drøftelse:
Spørgsmål Helsingør Sejlklub, vedr. forskel på stævnedrift; (173.000 kr.) mod 106.000 kr., hvordan
kan det variere så meget? Peter svarer hertil: Stævnedrift er svær. Bruttoudgifter variere meget.
Klubber er med til at det kan gøres større eller mindre ud fra tilskud fra kommuner eller lign. Dette
medfører forskellen i de to tal.
Budgettet godkendes af salen.
Forelæggelse af 2017 budget, til orientering:
Christian Lerche gennemgår den kommende kapitaludfordring. Det er blevet besluttet af bestyrelsen
at der gennemføres en kapitalforhøjelse i selskabet. Det er formelt og det vil ikke berører klubberne.
Gennemgang af budget 2017.
Økonomien gennemføres i 2017efter samme devise ift. tidligere gennemgående regnskaber mm.,
hvilket er at indtægter overvejende kommer fra tre primære kilder; sponsorer, Dansk Sejlunion og
deltagerbetaling. Hertil forventes salg af VIP-sejladser. Tilskud fra Dansk Sejlunion er ændret fra
tidligere, men det giver reelt samme værdi. Det skyldes at vi har ”betalt” til at være del af deres
platform. Der er valgt en konservativ tilgang, og bestyrelsen ved at økonomien er en udfordring.
2018 vil være anderledes da der ikke er nogen formelle aftaler for SSL. Det betyder, at der ligger
væsentlig opgaver foran os. Det betyder, at der skal skaffes sponsorater og flere aftaler.
Drøftelse:
Spørgsmål fra KDY vedr. Kapitalindsprøjtning lød: Hvornår vil det ske fra? Der er værdi på
nuværende tidspunkt til at gøre det nu, hvorfor det vil ske nu. Det er vigtigt at pointere at den
konsoliderede balance er i orden.
Spørgsmål fra Skovshoved vedr. BIBs lød: hvordan retfærdiggøres valget af BIBs og den ekstra
betaling på 1500 kr. pr klub samt forøgelse af startgebyret. Hvad går pengene til, prisen er steget til
det dobbelte. Hvor er beslutningskompetencen til at ændre startgebyret? Peter svarer: Det er blevet
besluttet på bestyrelsesmøder mm. der ligger mange små detaljer i tallene.
Dirigent tilføjer: det ligger i sekretariatet og bestyrelsen, medlemmerne kan på årsmøder kommen
med input til at ændre sammensætningen af bestyrelsen, hvis de ønsker indflydelse.
Tilføjelse til overstående spørgsmål fra Nivå Bådelaug: Det er nemt at sælge det videre hvis man
sælger det som sponsorplads, for 1500 kr.
Indspark fra Sejlklubben Sundet: Sejlsportsligaen kan give lidt strid i klubben, da baglandet ikke altid
har stor forståelse. Christian tilføjer: Bestyrelsen er bevidste om smertegrænsen og SSL er ikke
interesseret i at lade gebyrer stige. Der er stor forskel på, hvordan klubberne får det til at hænge
sammen. Nogle betaler fuldt ud, andre lader deltagerne betale helt eller delvis, eller har sponsorer på
holdet.
Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 5: a.
Valg af formand da Thorkild Pedersen udtræder af bestyrelsen.
Søren Trolle, som sidder i bestyrelsen, stiller op. Han er dog ikke tilstede. Der afholdes en pause,

hvorefter at medlemmerne kan rotere. Efter pause. Der er ikke andre kandidater der byder sig til i
plenum. Der er ikke tilslutning til en skriftelig afstemning. Derfor er Søren Trolle valgt. Ved valget af
Søren Trolle skal der vælges to nye kandidater. Der søges en kandidat. Videre til punkt b.
Der ønskes fra plenum en kort beskrivelse af Søren Trolle. Thorkild orientere; Søren Trolle har
tidligere været musikchef og kan bidrage med kommunal erfaring og er formand i Middelfart
Sejlklub.
Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant:
Der er tale om en post for en etårig periode, da Sørens rolle er på valg næste år.
Der vælges en ny kandidat; Thomas Nathan fra Sejlklubben København vælges.
Valg af suppleant jfr. § 5
Vedtægterne er netværksgruppen har ingen suppleant. Det betyder at man opererer under en anden
konstellation, og det betyder at vi nu skal have en suppleant.
Andre Nielsen fra Silkeborg Sejlklub, vælges som suppleant.
Valg af revisor jfr. § 5
Bestyrelsen foreslår at Flemming Clausen forsætter som revisor.
Spørgsmål fra salen: KDY; hvor er regnskabsførelsen henne? Den er hos sekretariatet samt
bogføringsvirksomhed i Gentofte samt revisionsvirksomhed hos Ligaforeningens revisor Flemming
Clausen.
Indkomne forslag, jfr. § 7
Forslag om ændring i vedtægter: afvikling af årsmøde? For at vi ikke ender i samme situation igen
næste år, så ønsker bestyrelsen at ændre vedtægten om årsmødet. Thorkild opstiller forslag hertil.
Ændringen hedder således: ”I april måned” foreslås ændret til ”inden 1. Maj samme år”.
Det er af praktiske årsager og ønsket om muligheden for af afholde Ligaforeningens årsmødet
samtidig med Dansk Sejlunions generalforsamling. Fordelene er at medlemmerne ikke også skal
deltage i årsmøde i april, men kan deltage i begge årsmøder i forbindelse med Dansk sejlunions
generalforsamling.
Alle 16 tilstedeværende stemmer for vedtægtsforslaget. For at det kan vedtages skal 24 stemme for
forslaget. Det oplyses der indkaldes til ekstraordinært årsmøde. Ved dette møde skal ¾ af de
tilstedeværende stemme for at forslaget kan vedtages. Stemmer imod vedtægtsændringen: ingen.
Stemmer der undlader at stemme; ingen. Der bliver derfor indkaldes til ekstraordinært årsmøde i
Ligaforeningen. Indkaldelse inden for en fire-uger med minimum 4 ugers varsel for at afvikle.
Eventuelt.
Christian beretter om Thorkilds afsked. Thorkild får som tak en flaske god portvin. Thorkild takker
af grundet familie, og helbred. Thorkild forsætter med at arbejde med ligaen, men bare ikke som
formand.
Thorkild takker dirigenten for hans ledelse af årsmødet. Thorkild overrækker Ole god vin som tak.

Bilag 1
Tilstedeværende klubber:
1. Division (9 klubber):
Hellerup Sejlklub
KDY
Skovshoved Sejlklub
Faaborg Sejlklub
Horsens Sejlklub
Sejlklubben Lynæs
Svendborg Sund Sejlklub
Bogense Sejlklub
Kerteminde Sejlklub
2. division (7 klubber):
Silkeborg Sejlklub
Sejlklubben Sundet
Helsingør Sejlklub
Nivå Bådelaug
Thurø Sejlklub
Sejlklubben København
Oure

Svendborg den 18. marts 2017

Ole Ingemann Nielsen
Dirigent.

