Nordøstjysk Kreds
GENERALFORSAMLING den 31 oktober 2018
Pkt. 2- BESTYRELSENS BERETNING
Siden GF i okt. 2017 har bestyrelsen ikke fået ret mange input fra klubberne om ønskede aktiviteter
så indsatsen har primært ligget omkring administrative opgaver som at holde adressekartoteket
ajour- dette er en større opgave idet indberetninger om adresse- og personændringer i klubberne er
mere end 1 år forsinket hvis de overhovedet dukker op!
Vi har samtidig med den videre udfyldning af klubintervieuws efter telefonkontakt til klubberne,
opdateret adresselisten så den er up to date indtil foråret 2018.
Klubintervieuws: det har givet et vis indblik i status på aktiviteten i de nordjyske klubber hvor
nogen som Hadsund, Randers, Frederikshavn, Gjøl, Nibe og Aalborg skiller sig ud med tilgang til
bl. a. ungdomsarrangementer og sejlerskoler, mens andre som Skagen kæmper med
generationsskiftproblemer. Det foreløbige resultat af klubintervieuws lægges på hjemmesiden.
En enkelt klub har varslet udtræden af DS, hvis beslutningen fastholdes udtræder Egense Sejlklub
pr 31.12.2018
Så vil der være 24 klubber tilbage under DS i 2019.
Sejladsaktiviteter/Sommercamps /Jollestævner/ Projekter for Ungdomssejlere:
Bestyrelsen havde varslet mulighed for økonomisk støtte til ungdomsstævner o.l. hvis de ansøgte
hos bestyrelsen inden dead-linen, der kom kun 1 ansøgning fra Frederikshavn som fik 5.000 kr. i
støtte til en sommercamp.
I Aalborg blev der afviklet et Jollestævne i september, en slags Nordjysk Mesterskaber, men med
kun7 deltagere fra AS blev der ikke bevilliget støtte fra Kredsen.
DS-generalforsamling i april: LG deltog og der var ikke de store punkter på programmet, den 1 –
årige formandsperiode for Line Markert blev forlænget med 2 år idet hun kun var valgt for 1 år.
DS-bestyrelsens hovedopgave i 2018 var at få styr på økonomien idet den store sponsorkontrakt fra
Thorm var udløbet og der var ikke en umiddelbar afløser på banen.
Samtidigt lå der en stor indsats foran i form af støtte til Sailing Århus som afhold VW for
klassejoller med over 1.000 deltagere og mange frivillige hjælpere, det blev til en succes.
Bestyrelsen: det blev til kun 1 møde med referat- se hjemmesiden, der har været problemer med
kontakten til et par bestyrelsesmedlemmer i perioden p. g. a. sygdom m.m.
Vedtægterne: den gældende og af DS godkendte version ligger på hjemmesiden.
Tilbud om foredrag i klubberne: dette punkt af handlingsprogram 2018 kunne ikke gennemføres
p.ga sygdom.
Økonomien i kredsen: er desværre alt for god idet der ikke har været emner som berettigede forbrug
af midlerne, så formuen voksede i 2018. Desværre er der p.t. enkelte restancer som vi håber bliver
indbetalt inden GF. Bestyrelsen vil derfor under budget 2019 foreslå at undlade opkrævning af
kontingent for 2019, dette har en vis sammenhæng med emnet under pkt. 5- nyt fra DS, herunder
kredsenes fremtid i organisationen.
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Pkt.5- Nyt fra DS/ Kredsnetværket:
LG deltog i kredsnetværksmødet i. f. m. DS-GF i april i Svendborg:
Der mødte 6 af kredsrepræsentanterne og debatten gik primært på hvordan der i enkelte kredse var
en god aktivitet, ikke så meget på det organisatoriske plan men på det sejlmæssige hvor en række
aktive klubber formåede at holde gejsten oppe i arrangementer på tværs af kredsen. Det kan vi i
NØJ kreds ikke bryste os af, men vi kan lære af de andre kredse hvordan de håndterer
kommunikationen via bl.a. sociale medier og mindre gennem organisationsstrukturer, så mange af
de kedelige opgaver kan skrottes.
DS- hovedbestyrelsen havde en plan om at lave et debatoplæg vedr. kredsenes fremtid i 2018 men
dette kunne ikke gennemføres på grund af andre presserende opgaver som f. e. ansættelse af en ny
generalsekretær og støtte til VM i Århus denne sommer.
Vi håber at der kommer et oplæg til næste år så vi kan hente inspiration til en alternativ løsning på
kredsstrukturen og kredsopgaver, det skulle gerne blive til mere sejlads og mindre bureaukrati.
Pkt. 6- Forslag til Handlingsplan 2019:
Bestyrelsen er villig til at fortsætte på posterne i et år mere for at finde en anden form på
kredsarbejdet jf. notatet under pkt.5.Hvis ikke alle poster i bestyrelsen udover formand, kasserer og
Ungdomsudvalgsformand kan besættes kan der køres videre med en reduceret bestyrelse som
overgangsløsning.
Bestyrelsen vil fortsætte med at indsamle oplysninger fra klubberne og holde adresselisten opdateret
samt koordinere tiltag vedr. sejladsarrangementer hvis der kommer ønsker herom fra klubberne.
Vi er også åbne for gode ideer og råd om nye tiltag som kunne gennemføres sammen med
klubberne, det bliver ikke bestyrelsens opgave at afholde arrangementerne.
Beretningen i sin helhed vil blive suppleret mundtlig af bestyrelsens medlemmer på GF.

f. Bestyrelsen NØJ Kreds
Luc Ghysels
Formand
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