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4.

Forelæggelse af budget til orientering
Peter Wolsing præsenterede det reviderede budget i forhold til Covid-19 situationen
kunne konstatere, at der nu budgetteres med et lille overskud på 82.000 dkr
koncernen
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og på 53.000 dkr iLigaen i2O2O. Budgettet omhandlede følgende
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aktiviteter:
Sejlsportsligaen 2 x 2 stævner: Aarhus (august) og Skovshoved (august + september)
WOW Sundby i 19,-20. september
Youngsters fase I - fØrste Ungdomsligastævne, Sletten Bådeklub, 22.-23. august
Youngsters fase ll - testklubber, The Youngsters Way. I samarbejde med Anne Marie Mohr arbejdes
der på: 1) hvordan laver vi sejlere for livet - i konstruktivt samarbejde med DS - 2) og fastholder med

isejlsporten
Der er fortsat en J/70'er til salg

Navnlig lønomkostningerne er blevet reduceret væsentligt i budgettet grundet opnået lønkompensation og
at Nynne går på barselsorlov til september og ikke erstattes direkte i barselsperioden.
Peter Wolsing udtaler stor tak til sponsorer for godt samarbejde i et hårdt presset Covid-l9 år. Peter
Wolsing udtrykte en særlig tak til lb Kunøe for at sikre økonomien i 2020 i en økonomisk svær tid
Peter Wolsing påskønnede, at sponsorer ikke havde reduceret deres støtte. Det er højt værdsat.
Spørgsmå

I

til budgettet:

Spørgsmål fra DTU Sejlads: Er det en forudsætning, at 50.000 dkr. af de 400.000 dkr. fra DS skal gå til

udvikling af e-sejlads?
Peter Wolsing bekræfter, at de 50.000 dkr er dedikeret udvikling af E-Sportsligaen
Spørgsmål fra YF: Hvad er VIP sejlads?
Peter Wolsing svarer at dette indeholder sejlads for gæster og udlejning af både lil J170 stævner

-

(Grundig Cup, J70 DM)
Spørgsmål fra Horsens: Hvorfor belaster bådenes omkostning forholdsmæssigt mest Ligaens budget?
Peter Wolsing svarer, at der er fordi det primært er Sejlsportsligaen, som bruger bådene.
Spørgsmål fra KDY til sportslig afvikling: Slutter sæsonen resultatmæssigt i kalenderåret 2020 eller i 2021?
Peter Wolsing svarer, at dette er et anliggende for bestyrelsen og denne beslutter dette og melder
ud hurtigst muligt

til medlemsklubberne.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. §5
Følgende er er på valg:
Bestyrelsesmedlem Flem ming Cla usen (Sønderborg Yachtclub)
Bestyrelsesmedlem Thomas Nathan (Københavns Sejlklub)
Både Flemming Clausen og Thomas Nathan blev genvalgt til bestyrelsen.
Dansk Sejlunion skal bekræfte, at Christian Lerche fortsætter som observatør og at Ditte iuul fortsætter
som DS repræsentant i bestyrelsen.

5.

Valg af suppleant, jf. §5
Jeppe Bregendahl (Horsens Sejlklub) udtræder efter eget ønske.
Maiken Schtltt (Hellerup Sejlklub og Horsens Sejlklub) blev valgt som suppleant

til bestyrelsen.
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