SEJLSPORTSLIGAEN

Referat fra bestyrelsesmøde
Mødested: Hellerup Sejlklub.
Mødetidspunkt: 26. November 2019, kl. 16.00-19.00
Deltagere: Thomas Hartvig, Thomas Nathan, Christian Lerche, Ditte Juul, Jeppe Bregendahl, Jørgen
Thorsell, Flemming Clausen (via telefon), Peter Wolsing og Nynne Ammundsen
Fraværende: Ingen

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 19.9.2019.
Godkendt
Pkt. 2 Orientering fra DS bestyrelsesmøde Vingsted 16./17. November
JT informerede om, at DS har afsat tDKK 350 til Sejlsportsligaen på budgettet for 2020 under en række
betingelser herunder bl.a. større synlighed af DS. "Dansk Sejlunion er en synlig sponsor hos SSL på lige fod
med andre sponsorer. Derfor vil DS logo fremgå synligt på både, til events på pp mm.” Herudover forventer
DS at afsætte tDKK 50-75 i 2020 til afregning af Nynnes indsats ifm udvikling af E-Sailing. Dette er betinget
af opnåelse af DIF midler. På DS bestyrelsesseminaret havde bestyrelsen samlet bakket op om Ligaen og
Ligaens aktiviteter med ønsker om et reelt tættere samarbejde.

Pkt 3. Ligaen – status for i år
a. Forventet økonomisk resultat 2019
Der forvendtes et overskud på ca. tDKK 100 på Ligaens samlede aktiviteter incl.
Youngster I og II og WOW. På afholdelsen af Ligaen i 2019 forventes et overskud på
ca. tdkk 100.
FC samordner regnskab for Liga Aps og for Fonden, så den store negative
egenkapital i APS reduceres væsentligt.
b. Kvaliteten af afholdelserne
Ligaens aktiviteter blev gennemgået. Der har været udtrykt høj tilfredshed med alle
afholdelser. Bestyrelsen takkede Peter og Nynne for deres store indsats og det fine

kvalitetsresultat. Der var enighed om at bibeholde det høje kvalitetsniveau og at
beskæringer i forhold til 2020 ikke skulle ske på bekostning af kvaliteten på vandet.
Pkt. 4. Ligaen – 2020
c. Beslutninger ift. ”krisemøder” i Aarhus/Vejle herunder transparens og
kommunikation
i. JT fremhævede, at der på mødet i Vejle var udtrykt stor opbakning til
Ligaens fortsatte beståen. Det var de ændrede økonomiske vilkår, der gav
anledning til at diskutere andre og billigere muligheder for gennemførelsen
af Liga-stævnerne.
ii. Der vil blive øget kommunikation og transparens om Ligaens aktiviteter
overfor medlemsklubberne.
d. Plan for 2020, datoer og stævneklubber
i. Peter gennemgik planerne for Liga stævner m.m. i 2020. I valget af
stævnebyer bliver der lagt stor vægt på positiv økonomi for både klub og
Liga. Man er langt med at lande en ny kommunebaseret model i Ålborg,
hvor de 4 lokalklubber sammen med Ligaen har søgt kommunale midler til
afholdelse af Liga-stævner m.m. i Ålborg. Middelfat og Lynæs er ved at være
på plads som værtsklubber. Der arbejdes fortsat på et stævne på Øresund.
e. Budget 2020, forudsætninger: Indtægter og udgifter
i. Der blev fremlagt budget for 2020 på baggrund af forslag fra de to fælles
møder i henholdsvis Århus og Vejle. Det blev besluttet at godkende
budgettet med et nul resultat på bundlinjen og dermed at lade forplejning
være frivillig, at skære 1- div.- stævner fra 3 til 2 dage, at erstatte en
udenbys opmand med en lokal opmand og at øge antallet af deltagende
hold i 2. Div. til 21. Der optimeres fortsat på at reducere omkostninger i
forbindelse med planlægning og gennemførelse af Liga stævner. Således er
beløbet til aflønning af Nynne og Peter reduceret til tDKK 500 fra hidtil tDKK
600 til udvikling og gennemførelse af Ligaen.

ii. Budgettet for Ligaen kommunikeres til medlemsklubberne. Der
kommunikeres detailbudgetter for Youngsters til Hempel Fonden.
f. Revision af klubaftale herunder fordeling af midler fra fonde og kommunale tilskud
i. Der udarbejdes revideret klubaftale, der skaber større klarhed om fordeling
af økonomien bl.a. i forbindelse med midler, som Ligaen selv skaffer til veje
f.eks. fra sponsorer, fonde eller kommunale midler.
g. Både, nye, gamle 2020
i. Når 6 både er solgt er der grønt lys for køb af nye både. Hvis der ikke kan
sælges 6 både bibeholdes bådene og der købes nye fokke.
Pkt. 5 Ligaen – 2021 og fremover
h. Business Cup
i. Der er udarbejdet kort beskrivelse af ideen om en Business Cup for derved
at sikre de nødvendige økonomiske midler fremover. Bæredygtighed er
foreslået som det bærende element i Business Cup set-up. Der søges fortsat
efter samarbejdspartner og ikke mindst mediepartner.
i.

Aalborg fælles DIF DM 2021
i. Det blev besluttet at indgå i samarbejdet om det fælles DIF DM i Ålborg jf.
betingelserne for modtagelse af støtte fra DS. Peter laver oplæg til model
for at afholde DM finale i Ålborg i juni måned. Forslaget afstemmes med
sejlerne via sejlerrepræsentanterne i bestyrelsen JB, TN og TH.

j.

E-Sailing
i. Nynne og Christian orienterede om E-Sailing initiativet, som havde fuld
opbakning fra bestyrelsen med håbet om, at DIF midler vil muliggøre
projektet.

k. Youth Sailing Champions League, YSCL orientering, stævneforespørgsel
i. Forespørgsel om afholdelse af Youth Sailing Champions League stævne er
sendt videre til klubberne.

Pkt. 6. WOW - status og planer
l.

WOW planer 2020
i. Nynne orienterede kort om planerne for WOW aktiviteter i 2020. Der
planlægges gennemført et stævne og netværksmøder. Der lægges op til
vintertræning.

Pkt. 7. YOUNGSTERS – status og planer
m. Status og planer YOUNGSTERS I
i. Der blev afholdt de planlagte Youngster Camps med stor succes. Det blev
overvejet om det var passende at sammenlægge Youngster Camp med DS
Elitetræning på Oure. Det skal overvejs om dette skal gentages i 2020.
ii. Det er planen at gennemføre et lignende antal Camps i 2020, samt udvikle
grundlaget for en egentlig ungdomsliga evt. som en udtagelse af deltagelse
af de bedste ungdomshold til 2. Division.
n. Status og planer YOUNGSTERS II
i. Udviklingen er efter ansættelsen af Ann Marie Mohr kommet rigtigt i gang
og lever op til planerne. Skitser til struktur og indhold ser meget spændende
ud. Der havde været stor interesse for ideerne på DS Klubkonference, hvor
flere klubber viste interesse for at indgå i udviklingsarbejdet.
Pkt. 8. Fremtidige møder
o. Nynne kommer med forslag til bestyrelsesmøder i 2020
Pkt. 9. Evt.
p. Intet.

