Nordøstjysk Kreds
ÅRSBERETNING 2016-2017
På generalforsamlingen i oktober 2016 og den Ekstraordinære GF i november 2016 blev en ny
bestyrelse valgt, denne har siden arbejdet med følgende indsatsemner:
A-Opdatering af adresse- og kontaktlisten med klubformænd- og kassereradresser, se listen på
hjemmesiden.
B-Opdatering af klubaktiviteter vedr. Ungdom, Sejlerskoler og Kapsejlads samt ønsker til NØJkredsaktiviteter fra klubberne via telefon-intervieuws, data opsamles i et skema, oversigten lægges
på hjemmesiden.
C-Ungdomsarbejdet, opbakning om aktiviteter med samlinger for trænere, mesterskaber o.l.planlagte aktiviteter søges gennemført i vinteren 2017-18.
Der var tilslutning fra bl.a. Frederikshavn, Nibe og Aalborg til det afholdte Nordjyske mesterskab
for Joller i Aalborg 2017.
D-Planlagte tilbud til klubberne om foredrag vedr. Kapsejlads på klubniveau, Shorthandssejlads
o.l.- aktiviteten søges gennemført i 2017-18
E-Hjemmesiden: generel oprydning på siden, plan om at ofre midler på en ny menustruktur som er
kaotisk og lidt brugervenlig, supplering med info , links til klubsider m.m.- arbejdet fortsætter i
2017-18
F-Anne Skovbølling-sagen:
Bestyrelsen indsendte en forespørgsel til DS-ordensudvalget ifm. en habilitetssag vedr. et tidligere
bestyrelsesmedlem i NØJ-kreds som efter vores mening ikke var medlem af en sejlklub under DS
mens hun var i bestyrelsen og fik diverse godtgørelser for kørsel m.m.
Denne principsag var afledt af et udsagn på sidste ordinære generalforsamling hvor den tidligere
bestyrelse meddelte at sagen var indsendt til Ordensudvalget og dermed var udenfor mulighed om
debat på GF. Dette viste sig dog senere at være usandt og det gav os i den ny bestyrelse anledning
til at indsende en klage til Ordensudvalget i marts 2017.
I løbet af sommeren svarede DS at Ordensudvalget havde afvist at behandle sagen idet det angivne
forhold var kendt mere end 6 måneder før indsendelse af klagen og dermed overskred tidsfristen for
behandling. DS-Ordensudvalget stadfæstede dog at forudsætningen for at sidde i en kredsbestyrelse
var et medlemskab af en sejlklub under DS.
Vi protesterede mod denne udlægning idet det kun var 1 medlem af den nye bestyrelse som havde
været ind i den sag og at sagen egentlig opstod ved den afholdte GF i okt. 2016, og vi indsendte
klagen rettidigt.
Denne protest blev også afvist idet vi ikke havde indsendt den inden 4 uger fra modtagelse af
kendelsen, dette pga. ferie!
Konklusionen er at det er frustrerende at blive hægtet af på bedste bureaukratisk vis og at det er
demoraliserende og ikke lægger op til at bruge mere tid på sagen og den organisation som vi er en
del af.
G-Egense-sagen om eksklusion af 3 kritiske medlemmer:
Bestyrelsen har i foråret 2017 ydet rådgivning til 3 medlemmer som klagede over bestyrelsen i
Egense Sejlklub som efter deres mening ikke respekterede og fulgte klubbens vedtægter ifm.
afholdelse af generalforsamlinger, med det resultat at de 3 på en GF blev indstillet til eksklusion.
En af de 3 medlemmer har anket sagen til DS-Ordensudvalget som afsagde en kendelse som gik
klubben/klubbens bestyrelse imod, hvorved eksklusionen ikke kunne gennemføres.
Egense Sejlklubs bestyrelse har anket kendelsen fra DS-ordensudvalget til DIF-Appelinstans,
begrundelsen var dårlig rådgivning til klubben fra DS, sagen verserer p.t.

Nørdøstjysk Kreds – under Dansk Sejlunion
www.sejlsport-nord.dk

Nordøstjysk Kreds
NØJ-kredsbestyrelsen mener at det er vigtigt for klubberne at følge og respektere egne vedtægter og
at manglende forståelse for tydningen af vedtægterne ikke er en hjemmel til at afvige fra reglerne.
Der var ingen interesse fra ES-bestyrelsen om rådgivning/ observatørstatus fra NØJkredsbestyrelsen i sagen.
H- NØJ-kreds-kapsejladsudstyr:
Bestyrelsen har gennemgået grejet og konstateret at der var væsentlige mangler efter brug, så der er
indført et krav om depositum ved lån, ellers er det umuligt at opretholde et brugbart sæt grej som
allerede nu mangler en del af det oprindeligt indkøbte udstyr.
Vi afholdt et Medlemsmøde i efteråret for at opsamle erfaring og input fra medlemsklubberne,
desværre var kun få klubber repræsenteret. Mødenotat blev udsendt.
Der er tegn på at der er fremgang i medlemstallet i de fleste sejlklubber, herunder også et stigende
antal ungdomsmedlemmer, så der er grundlag for øget aktivitet hvis klubberne ønsker det.
Vi vil i kredsbestyrelsen nøje følge denne udvikling.
Økonomisk har vi et meget begrænset råderum, det er målet for 2017-18 af bruge flest mulige
midler på fremmelse af sejladsaktiviteter.

P.b.v.
Luc Ghysels
Formand

HANDLINGSPLAN for 2017-2018:
Bestyrelsens målsætning omfatter følgende aktiviteter:
Administration: opfølgning og supplering på adresselister m.m. og offentliggørelse på hjemmesiden
Aktivitetsoversigt over sejlaktiviteter i klubberne-opdatering, offentliggørelse på hjemmesiden
Hjemmesiden: ny menustruktur ved ekstern hjælp, links til klubber o.a. relaterede hjemmesider/FBsider.
Ungdomsarbejdet: gennemførelse at en vintersamling og fremmelse af lokale stævner
Fremmelse af sejlads i Ynglinge/fastholdelse af flere ungdomssejlere, koordination af stævner
Tilbud om foredrag til klubberne om f.e. lokal kapsejlads, shorthandssejlads o.l.
Sejlerskoler og Kapsejlads- overvieuw af aktiviteter i klubberne, lægges på hjemmesiden
Sommercamp(e), støtte til afvikling og information
Vedtægter, revision og godkendelse i DS efter GF 2017
Kapsejladsgrej, udlån, vedligehold og supplering.
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