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BESTYRELSESMØDE 13.12.2016 
 
ORIENTERING FORMAND 
 
1.DS-Klubkonferencen 25-26 nov. 2016 Vingstedcenter: deltager LG 
 
Debattemaer (4 indlæg for hver ) : Klubudvikling( nye tiltag for at indlemme medlemmer/fastholde 
gamle)-Sejlerskole ( Ny administrator på undervisning , prøver m.m.DS  fra 2017??)-Vild med 
Vand ( Havnens dag den 10 juni 2017- muligheder for nye medlemmer til klubberne)-Ungdom ( 
Nyt Ungdomsnetværk, ny bestyrelse bestående af unge)-Sejlsportsliga ( fortsat 2 
divisioner-Frederikshavn SK vand mesterskabet i 2016 foran Hellerup!)-Klubundersøgelsen ,Havets 
Motionister (DIF): omfangsrig rapport – konklusion : klubber med fremgang er lige med klubber 
med nye aktiviteter på vandet ! 
Alt om Konferencen ligger på DS-hjemmesiden-Klubkonferencen. 
 
2.Sejl Sikkert Konference 27.11.2016-Middelfart: deltager LG 
 
Der var 100 deltagere- undersøgelse af hændelser /status på kampagnen: vedr. statistik henvises til 
Fakta-ark. Kampagnen forløber bedre end forventet- godt 80 ambassadører er aktive i hele landet og 
20 instruktører er uddannet og til rådighed – mangler nogen i Nordjylland og Vestjylland. 
Instruktører kan fremover rekvireres gratis. 
 
3.DS-Nordøstjysk Kreds- bestyrelsesmøde den 08.12.2016: 
 
Oplæg til intervieuw med klubberne (formænd), opsamling af data til brug ved målrettede 
aktiviteter/netværk m.m. Referat følger. 
 
4.Ungdomsvenlig Sejlklub- godkendelse hos DS- møde med klubkonsulent 07.12.2016: 
 
Vi kan opfylde 70-80 % af kravene med det arbejde der foregår p.t.- rest handler om at formulere 
nogen politikker. Junior/Jollelederen følger op. Eksempler modtaget fra DS. 
 
5.Certificeret Sejlerskole- ansøgning til DS- møde med klubkonsulent afholdt den 07.12.2016: 
 
Vi opfylder ca.90 % af kravene- mangler formuleringer vedr. Sikkerhed o.l. Eksisterende tekster 
tilpasses. Hvis DS overtager administrationen vedr. Prøveaflægning fra Søfartsstyrelsen i 2017, sker 
der ikke de store ændringer for 2017, derefter kan der komme skærpelser vedr. undervisning m.m. 
Opfølgning: Sejlerskolelederen. 
 
6.Invitation til De Frivilliges fest den 14 jan kl. 1800 –udsendt. Tilmelding senest den 06 jan via 
Udvalgsformænd til LG. 
 
7.Vild med Vand- Aalborg Regatta 10 juni 2017: 
 
Program fra Aalborg Kommune afventes. Kontakt med tovholder i AK Morten Ubbesen. 
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Program for AS m.fl. udarbejdes. Koordinator findes. FLID: krav om medlemskab?? DS kontaktes. 
 
8. Møde i AS vedr. Kitesurfing i Nordjylland, den 12 dec. Kl. 19.00: 
 
DS-konsulenter havde indkaldt interesserede repræsentanter fra kitesurf miljøet til en drøftelse af 
organisationsmuligheder i Nordjylland. Der deltog også repræsentanter fra Nibe, Gjøl, Aalborg og 
Egense SK. Der findes en landsdækkende/virtuel specialklub for kitesurfere under DS( KBDK). 
Diskussionen gik på hvad surferne havde af forventninger til evt. samarbejde med klubberne og 
hvad klubberne kunne servicere surferne med af administrativ hjælp/ faciliteter. 
Løsninger som en Nordjysk virtuel kiteklub og Samarbejdsmodel for Sejlklubber med mulighed for 
faciliteter for surfere, blev drøftet. 
DS har noteret mailadresser på deltagere og forventer respons fra kitesurferne. 
 
Luc Ghysels - 11.12.2016 
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