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BLIV MEDLEM PÅ WWW.DSRS.DK

EN DAG ER DET DIG, 
VI SKAL HJÆLPE! 
MELD DIG IND I DANSK SØREDNINGSSELSKAB 
OG STØT OS

Som medlem hos DSRS støtter du ikke bare den frivillige søred-
ningstjeneste i Danmark, men du får også muligheden for at få
assistance i hele Norden. 



4 FritiDSSejleren SærUDgave · DeCember 2019

leder  bent HanSen, DFU-FormanD og KvalitetSCHeF

formandens
 orIenterIng
 om den fortsættende
 generalforsamlIng
Skal vi nu til det igen?
ja, men forhåbentlig for sidste gang og i en god sags tjeneste.

G
eneralforsamlingen i 2018 nedsatte 

en 3-mands arbejdsgruppe for at 

revidere DFUs vedtægt, der var ude 

af trit med tiden og medlemmernes 

demokratiske rettigheder.

generalforsamlingen besluttede, at ved- 

tægtsgruppen kunne indhente ekspertbistand, 

således den reviderede vedtægt ville være  

juridisk medholdelig.  

arbejdsgruppen referer til DFUs generalforsam-

ling, men har naturligvis orienteret bestyrelsen.

DFU sejleren jan grumstrup accepterede 

udfordringen og har som konsulent, med sin  

kolossale viden fra sit forenings juridiske arbejde,  

med optræden i forskellige retssager, gelejdet 

gruppen gennem revisionsarbejdet. 

resultatet foreligger nu til vedtagelse på DFUs 

fortsættende generalforsamling d. 18. januar 2020. 

bestyrelsen anbefaler vedtagelsen og sender 

vedtægtsforslaget, med tilhørende bilag til alle 

medlemmer og klubber, med opfordring til at 

møder talstærk op bruger jeres stemme positivt, 

til gavn for fremtidens DFU.

nykøbing Falsters teater restaurant er valgt 

som lokale, og vi håber alle bakker positivt op 

om fremtiden.

dFU Formand

Bent Hansen
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lørdag den 18. januar 2020 kl.11:00
generalforsamlingen afholdes hos nykøbing Falsters teater restauration  

med indgang fra Øster gågade 2, 4800 nykøbing Falster.

Orientering og baggrund
DFUs generalforsamlingen d. 22. juni 2019 nedsatte en arbejdsgruppe til revidering af DFUs  

vedtægt, til forelæggelse på en fortsættende generalforsamling.

generalforsamlingen afholdes efter den nu gældende vedtægt. ref. DFU Hjemmesiden dk-dfu.dk  

vedtægtsforslaget med bilag sendes til medlemsadresserne medio december. 

Kl. 11:00 registrering og udlevering af stemmesedler.
Kl. 11:30 Generalforsamlingen starter.

Generalforsamling dagsorden
1. Formandens orientering

2. valg af dirigent

3. valg af referent

4. valg af mindst 2 stemmetæller

 sKal du med til vores fortsættende
 generalforsamlIng 

 I januar?
I henhold til dFUs generalforsamling  

d. 22.  juni 2019`s beslutning indkaldes  
den fortsættende generalforsamling.
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fremlæggelse og vedtagelse af ny dfu-vedtægt 
5a. vedtægt for DFU

5b. Forretningsorden for generalforsamlingen

5c. Forretningsorden for dirigent

5d. retningslinjer for DFU revision

5e. DFU Kompetence Center

5.   eventuelt

forslag, i relation til den fremlagte vedtægt, der ønskes forelagt og behandlet på  
generalforsamlingen, skal være skriftlige og formanden i hænde 
senest d. 1. januar 2020.

tilmelding til generalforsamlingen til DFUs sekretariat på dfu@sekr.dk 
alternativt kan man ringe til formanden på tlf: 22 48 46 70 eller sende en mail til: bent@baph.dk 
senest 1. januar 2020. 

Vel mødt til en god og saglig debat. der serveres en let ret kl. 12:00.

Bestyrelsen
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1 Generalforsamlingen

2 Bestyrelsen

7 dFU-Kompetence

8 Instruktører

9 Censorer

Organisatorisk oversigt

Sekretariat
11
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Generalforsamlingen

Bestyrelsen

5 Klubber

6 e-medlemmer

3 (Aktivitetsudvalg) 4 dFU-revision

Webmaster
Bladet

11
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retninGslinjer for
 dfu revIsIon
1. revisoren:
Som person må han/hun ikke selv være medlem af de organer, der skal kontrolleres, eller i øvrigt stå i et 
afhængighedsforhold til disse organer, som kan udsætte ham/hende for pres eller interessekonflikter.

2. Ombudsmand:
revisoren må ikke i sit arbejde acceptere instrukser fra bestyrelsen. Han/hun er medlemmernes 
ombudsmand overfor den daglige ledelse, og som sådan aldeles uafhængig af bestyrelsen.

3. Opgaver:
  3.1.  Udvalget skal granske og efterprøve regnskabets rigtighed i overensstemmelse med, hvad 

god regnskabsskik tilsiger. Formålet er at finde eventuelle fejl eller forsømmelser.
  3.2.   Den almindelige revision skal sikre, at regnskabet giver et klart billede af de reelle forhold. 

Udvalget skal således påse, at regnskabet er rigtigt ført og i overensstemmelse med de 
foreliggende bilag og at de opgivne beholdninger og aktiver er til stede, herunder realistisk 
værdiansat.

 3.4.   Udvalget skal ved selvsyn konstatere indestående på unionens diverse konti.
 3.5.  Udvalget kan foretage uanmeldte regnskabsbesøg.
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4. Krav:
Udvalget har krav på alle nødvendige oplysninger fra bestyrelsen, og på at få alt relevant materiale 
udleveret. revisionen foretages og afsluttes hvert år inden den 15. februar.

5. Magtmidler:
Udvalgets magtmidler er retten til at gøre anmærkninger i det af bestyrelsen fremlagte regnskab. 
arbejdet skal ende op i en revisorpåtegning eller en revisorberetning. en påtegning skal anføres på 
selve regnskabet. en beretning er et bilag, der vedlægges regnskabet.

6. Nægte underskrift:
Udvalget kan i særlige situationer nægte at underskrive et regnskab. Hvis der er disponeret på en måde, som 
kan virke straf- eller erstatningspådragende, skal DFU revision gøre generalforsamlingen opmærksom herpå.

7. Udgifter:
Udgifter i forbindelse med udvalgets virksomhed dækkes af unionen efter følgende bestemmelser:
- bilag skal være forsynet med modtagers navn og udgiftens art.
- være attesteret af udvalgets formand.
bilag skal snarest efter udstedelsen afleveres til unionens kasserer, der udbetaler beløbet.
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vedtægter for 
 danmarks 
 frItIdssejler unIon 
 (dfu)
§ 1. Navn
1.1. Unionens navn er Danmarks Fritidssejler Union (DFU).

§ 2. Formål
2.1.  Danmarks Fritidssejler Union har til formål, at samle fritidssejlere, såvel klubber som  

enkeltpersoner i en union – for gennem dette medlemskab at styrke den rekreative  
og søsikre fritidssejlads.

§ 3. Medlemskab
3.1  alle fritidssejlere, sejlklubber og bådelaug, der kan godtage unionens vedtægter  

kan optages således:
 a. Klubber med hjemsted i Danmark.
 b. enkeltmedlemmer, der har bopæl i Danmark.
3.2.  Danmarks Fritidssejler Union kan tilmelde sig, eller indgå aftale om samarbejde,  

med relevante organisationer nationalt og internationalt.

§ 4. Ansøgning om optagelse
4.1.  ansøgning om optagelse i Danmarks Fritidssejler Union stiles til sekretariatet.
4.2.  bestyrelsen afgør om ansøgningen kan imødekommes. afslag begrundes.
4.3.  optagelse af organisationer og forbund kræver endelig godkendelse  

af generalfor-samlingen.

§ 5. Udmeldelse
5.1.  Udmeldelse af Danmarks Fritidssejler Union skal stiles til sekretariatet senest  

den 1. november.
5.2.  Udmeldelsen er gældende fra og med udgangen af den måned, hvor anmodningen  

er modtaget. eventuelle restancer til unionen skal i samme forbindelse være afviklet.
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§ 6. Medlemspligter
6.1.  Klubber og enkeltmedlemmer samt eventuelle organisationer og forbund er under-kastet de 

af Danmarks Fritidssejler Unions gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser samt 
trufne afgørelser og aftaler.

6.2.  Principielle henvendelser eller ansøgninger fra klubber til Danmarks Fritidssejler Union skal 
ske gennem bestyrelsen for de respektive klubber, der ved viderefremsendelse vedlægger 
eventuelle anbefalinger eller kommentarer.

6.3.  efter de retningslinjer, der fastsættes af bestyrelsen, påhviler det klubberne at bekræfte  
den fremsendte medlemsliste for kalenderåret til unionen senest den 1. december.

§ 7. Unionens ledelse
7.1. a. generalforsamlingen.
 b. bestyrelsen.
 c. Permanente udvalg.
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§ 8. Ordinær generalforsamling
8.1.  Unionens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært samles  

hvert år i marts måned skiftevis øst og vest for Storebælt.
8.2.  generalforsamlingen omfatter: 

a. bestyrelsen, inkl. suppleanter. 
b. Permanente udvalg. 
c. enkeltmedlemmer. 
d. repræsentanter for hver klub og organisation. 
e. ressourcepersoner. 
f. inviterede gæster.

8.3. Forslag 1:
 Stemmeret med hver 1 stemme har følgende:
 a. bestyrelsen, inkl. suppleanter.
 b. Udvalgsmedlemmer i permanente udvalg.
 c. enkeltmedlemmer.
 d.  repræsentanter fra klub og organisation har stemmeret som følger: 

1-50 klubmedlemmer indmeldt i DFU   = 1 stemmeberettiget. 
51-100 klubmedlemmer indmeldt i DFU  = 2 stemmeberettigede. 
over 101 klubmedlemmer indmeldt i DFU  = 3 stemmeberettigede.

 Forslag 2:
 Stemmeret med hver 1 stemme har følgende:
 a. bestyrelsen, inkl. suppleanter.
 b. Udvalgsmedlemmer i permanente udvalg.
 c. enkeltmedlemmer.
 Stemmeret med hver 5 stemmer har følgende:
 d. repræsentanter fra klub og organisation.
8.4.  generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel annonceret  

i Danmarks Fritidssejler Unions blad, Fritidssejleren, og på unionens hjemmeside samt  
på e-mail til klubber og enkeltmedlemmer. 

8.5.  Dato for afholdelse af generalforsamlingen offentliggøres forinden til orientering  
i årets sidste nummer af Fritidssejleren.

8.6.  indkaldelsen skal være tilgængelig på unionens hjemmeside 4 uger før generalforsamlingen 
og skal udover dagsordenen indeholde følgende:

 a. bestyrelsens beretning.
 b. indkomne forslag.
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SEJLSIKKERT
INSTRUKTØR I DIN HAVN?

Få gratis en SejlSikkert-instruktør ud i din forening 

eller havn og bliv klogere på sikkerhed på vandet. 

Læs mere og book en instruktør på sejlsikkert.dk
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8.7.  regnskab og budgetforslag kan 2 uger før generalforsamlingen rekvireres  
ved henvendelse til unionens kasserer.

8.8. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 2. valg af dirigent(er).
 3. valg af referent(er).
 4. valg af stemmetællere/udvalg.
 5. Forretningsorden for generalforsamlingen.
 6. bestyrelsens beretning.
 7. andre beretninger.
 8. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 9. indkomne forslag.
 10. godkendelse af kontingenter.
 11. Fremlæggelse af budgetforslag til orientering.
 12. valg i henhold til vedtægterne.
 13. eventuelt.
8.9.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sekretariatet skriftligt  

i hænde senest den 15. januar. 
8.10.  en lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte  

stemmeberettigede medlemmers antal.
8.11.  over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten  

og referenten og bestyrelsen.
8.12.  æresmedlemmer af Danmarks Fritidssejler Union indbydes til at overvære  

generalforsamlingen.
8.13.  bestyrelsen kan indbyde repræsentanter for myndigheder og organisationer.

§ 9. ekstraordinær generalforsamling
9.1.  ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendig,  

eller når mindst ¼ af unionens medlemmer stiller skriftlig anmodning herom bilagt  
begrundet dagsorden.

9.2.  mødet indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel senest 1 måned efter  
modtagelsen, vedlagt den begrundede dagsorden. indkaldelsen sker ved opslag  
på unionens hjemmeside samt på e-mail til klubber og enkeltmedlemmer.

§ 10. Valg
10.1. valgbarhed opnås, når et medlem er fyldt 18 år.
10.2. alle valg gælder for 2 år ad gangen. (Dog ikke §14 vedrørende Kompetence Center) 
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10.3.  Sekretariatet skal senest den 1. december udsende meddelelse til klubber og  
enkelt-medlemmer om, hvilke bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer,  
der modtager genvalg eller ikke ønsker dette.

10.4.  indstilling af kandidater til bestyrelsen og permanente udvalg skal være motiveret  
og sekretariatet skriftligt i hænde senest den 15. januar.

10.5.  valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter foretages ved skriftlig  
afstem-ning uanset antal opstillede kandidater.

§ 11. Afstemninger
11.1.  alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal  

ved ændringer i vedtægterne.
11.2.  alle medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret,  

hvis et medlem er i kontingentrestance.
11.3.  Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuld-magt. 

Stemmer afgivet på vegne af en klub eller organisation skal ske gennem en tilmeldt og  
fremmødt repræsentant.

11.4.  intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til vedtægternes § 8.9. kan komme 
til afstemning på generalforsamlingen. 

11.5.  medmindre andet udtrykkeligt vedtages på generalforsamlingen, eller er nævnt andet  
sted i vedtægterne, træder et forslag i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

12. Bestyrelsen
12.1.  bestyrelsen varetager under ansvar overfor generalforsamlingen unionens daglige  

ledelse og repræsenterer denne i alle unionens forhold.
12.2.  valg af bestyrelse sker på den ordinære generalforsamling og består af 5 personer:
 På ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem.
 På lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
12.3.  bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt retningslinjer for de til arbejdet  

nødvendige udvalg.
12.4.  bestyrelsen konstituerer sig selv i henhold til forretningsorden for bestyrelsen.
12.5.  bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal, herunder formand eller næstformand er til stede.
12.6.  alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. et medlem af bestyrelsen 

kan kræve skriftlig afstemning i personsager.
12.7.  bestyrelsen kan antage hjælp efter behov til løsning af særlige opgaver, herunder bistand  

til sekretærfunktion, it-funktion, regnskab og revision samt forenings-juridiske forhold. 
12.8.  over bestyrelsens møder føres et referat, der udsendes til bestyrelse, suppleanter og  

permanente udvalg.
12.9.  valg af 2 bestyrelsessuppleanter sker på den ordinære generalforsamling.  

Disse afgår skiftevis hvert år.
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§ 13. dFU revision
13.1.  Kontrollen med, at økonomiske dispositioner i unionen, er i overensstemmelse  

med gældende vedtægter, retningslinjer og bestemmelser, varetages af et udvalg  
bestående af 3 personer således:

 a. valg af formand.
 b. valg af 2 medlemmer, der afgår skiftevis hvert år.
13.2.  intet medlem af bestyrelsen, permanente udvalg eller sekretariat kan være valgt medlem af 

DFU revision. medlemmer af udvalget kan ikke samtidigt bestride andre poster i Danmarks 
Fritidssejler Union.

13.3.  retningslinjer for DFU revision skal være godkendt af generalforsamlingen.

§ 14. dFU Kompetence Center
14.1. til varetagelse af drift og ansvar for af DFU Kompetence Center, 
 vælges en styregruppe for 4 år således:
 a. valg af kvalitetschef, leder af DFU Kompetence Center (1. gang i 2020 for 4 år). 
 b. valg af økonomiansvarlig (1. gang i 2020 for 3 år).  
14.2 Kvalitetschefen udpeger personer til følgende funktioner i styregruppen:
 a. Koordinator for udbydere og censorer og tilsynsførende. 
 b. it Webmaster
14.3 Kommissorium for DFU Kompetence Center godkendes af generalforsamlingen 

§ 15. Udvalg
15.1.  til varetagelse af praktiske og organisatoriske opgaver kan bestyrelsen nedsætte det for 

arbejdet nødvendige antal udvalg.
15.2.  bestyrelsen udpeger formanden og i samråd med denne udvalgets medlemmer.
15.3.  bestyrelsen fastsætter retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende  

organisatoriske og økonomiske beføjelser.
15.4.  bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til løsning af særlige kortere varende opgaver.

§ 16. Tegningsret
16.1.  Unionen tegnes af formanden. Fuldmagter og hertil knyttede økonomiske dispositioner  

kræver for at være gyldige, underskrift af formand og kasserer.
16.2.  Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en god-kendelse  

på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.
16.3.  Unionen hæfter kun med sin formue. bestyrelse, udvalg og medlemmer hæfter ikke  

personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.
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i marineskolen har vi specialiseret os i 
at kunne tilbyde grupper eller enkelt-
personer ønskede kurser på ønskede 
tidspunkter.

Derfor kan du heller ikke altid finde faste 
kursusdatoer på vores hjemmeside, idet 
filosofien er, at du henvender dig på mail 
eller telefon, når du har et aktuelt ønske 
eller forespørgsel.

På baggrund af dit ønske sætter vi  
alle sejl til for at imødekomme dine  
forventninger.

alt for mange mennesker går inaktive 
rundt og venter på, at hold skal opstå på 

en søfartsskole i Danmark. Det kan være 
dig, der blot skal have en genopfriskning 
for at komme videre, eller dig der står for 
at skifte erhverv til søfart.

med enkeltmandskurser kommer du me-
get hurtigere igennem til evt. prøve og er 
færdig til at komme videre i dit arbejdsliv.

For fritidssejlere har vi hvert forår en 
kursuskalender med datoer for både 
speedbåds- og vandscooterkurser, lige-
som vi hver vintersæson har opslag om 
SrC/vHF-kurser foruden weekend- eller 
aftenskolekursus i duelighedsbevis for 
lystsejlere. Yachtskipperkursus er des-
uden en del af vores vinteraktiviteter.

Kursus i fremtiden

§ 17. Kontingenter
17.1.  Kontingenter vurderes hvert år af bestyrelsen og fremlægges til godkendelse på  

generalforsamlingen.
17.2. bestyrelsen fastsætter opkrævningsform og terminer.
17.3.  restancer i kontingenter ud over 1 måned fra forfaldsdato, medfører automatisk  

sletning af medlemskabet.

§ 18. regnskab og revision
18.1. regnskabet løber fra den 1. januar til den 31. december.
18.2.  regnskabet, der mindst skal indeholde et driftsregnskab og en status, underskrives  

af DFU revision og bestyrelsen.
18.3.  Kassereren fremlægger det reviderede regnskab med tilhørende revisionspåtegning eller  

revisionsberetning til godkendelse samt næste års budget til orientering på generalforsamlingen.
18.4.  revision af regnskabet skal være foretaget senest den 1. februar.
18.5.  DFU revision tilrettelægger selv sit arbejde på grundlag af retningslinjer godkendt  

af generalforsamlingen.
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§ 19. Særlige formål
19.1.  til afhjælpning af særlige formål, kan der hensættes beløb, der administreres  

af bestyrelsen efter godkendelse af generalforsamlingen.

§ 20. Hædersbevisninger
20.1.  tildeling af hædersbevisninger er opdelt i 2 kategorier således:
 a. Årets klub.
 b. Personligt æresbevis.
20.2.  bestemmelser for hædersbevisninger udarbejdes af bestyrelsen. 

§ 21. eksklusion
21.1.  en enig bestyrelse kan ekskludere klubber, medlemmer og organisationer, der på grov vis 

bevisligt tilsidesætter unionens vedtægter, retningslinjer og bestemmelser.
21.2.  eksklusioner kan af den eller de ekskluderede kræves behandlet på førstkommende  

generalforsamling, hvortil den eller de også har adgang og taleret under sagens behandling. 

§ 22. Vedtægtsændringer
22.1.  Skriftlige forslag til ændring i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, permanente udvalg, 

klubber og enkeltmedlemmer.
22.2.  til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på  

generalforsamlingen.
22.3.  bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige  

godkendelse, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendig-gøres  
på grund af offentlige myndigheders krav, uden at § 21.2. behøves at være opfyldt.

§ 23. Unionens opløsning
23.1.  opløsning af Danmarks Fritidssejler Union kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte  

stemmeberettigede klubber og enkeltmedlemmer på en i samme anledning indkaldt  
ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.

23.2.  vedtages opløsningen, træffer den ekstraordinære generalforsamling bestemmelse om  
anvendelsen af unionens eventuelle ejendom og midler til fritidsrelaterede formål.
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Godkendt kompas rettelse med  
deviationstabel - Samt efterfyldning af  

kompasolie og udskiftning af kompasset

Service af farvands  
afmærkninger og bøjer

Havneservice, pæleramning  
og udskiftning af fortøjningspæle

+45 24 46 55 12
nautiskmultiservice.dk
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 Kommissorium for
 dfu 
 kompetence 
center
1. Baggrund:
 1.1.  DFU kompetence Center er et resultat af en aftale fra 2018 mellem Søfartsstyrelsen og  

Danmarks Fritidssejler Union, hvor unionen den 28. august 2019 er endelig godkendt som 
udbyder af fritidssejlerprøver og udstedelse af fritidssejlerbeviser, jf. Søfartsstyrelsens  
bekendtgørelse nr. 1726 af 18. december 2017 om prøver og beviser for fritidssejlere.

2. Formål:
2.1.  Formålet med DFU Kompetence Center er at sikre, at udviklingen af uddannelsernes  

faglige og kvalitetsmæssige indhold følger udviklingen på fritidssejlerområdet, og gennem  
opfølgning af indberetningerne fra elever, kursusudbydere, censorer og ti lsynsførende,  
at ajourføre uddannelsesplanerne.

3. Opgaven:
3.1.  DFU Kompetence Center har som hovedopgave at varetage forhold omkring uddannelse,  

prøveafholdelse og udstedelse af beviser for:

  a. vandscooterbevis, jf. vandscooterførerbekendtgørelsen, jf. §7.
  b. Speedbådsbevis, jf. speedbådsførerbekendtgørelsen, jf. §2.
  c. Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere, jf. §3.
  d. Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere, jf.§4.
  e. eksamensbevis som yachtskipper af 3. grad, jf. §5.
  f. eksamensbevis som yachtskipper af 1. grad, jf. §6.
  g. SrC-certifikater, jf. bekendtgørelse nr. 442 af 7. juni 2005.
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3.2.  Danmarks Fritidssejler Unions model for fritidssejlernes uddannelser varetages af private  
kursus udbydere, aftenskoler og klubber. 

 
3.3. Disse udbydere organiserer undervisningens indhold efter uddannelsesplaner 
 udarbejdet af Danmarks Fritidssejler Union.

4. Mål:
4.1. Succesen for DFU Kompetence Center måles ved, i dialog med udbydere og censorer, 
 at sikre en relevant og tidssvarende udvikling af uddannelser samt prøveafholdelser. 
 Dette sker i praksis ved regelmæssige tilsyn af uddannelsesforløb og prøveafholdelser.

5. Organisation:
5.1. generalforsamlingen for Danmarks Fritidssejler Union vælger en kvalitetschef, der er ansvarlig  
 for driften af DFU Kompetence Center, herunder sagsbehandlere og it Webmaster, samt at de  
 udbudte kursers indhold, kvalitet og gennemførelse, følger Søfartsstyrelsens bekendtgørelse  
 nr. 74 af 17. januar 2014 med seneste ændringer anført i bekendtgørelse om prøver og beviser  
 for fritidssejlere nr. 1726.

5.2. Styregruppen for DFU Kompetence Center består af følgende funktioner:
 - Kvalitetschef, leder af DFU Kompetence Center med tilsynsansvar for udbudte prøver.
 - Koordinator for kursusudbydere, censorer og tilsynsførende.
 - Økonomiansvarlig for det regnskabsmæssige område.
 - it Webmaster.

5.3. Styregruppen udarbejder de for funktionsområderne nødvendige arbejdsgange og procedurer.
 Disse retningslinjer og funktionsbeskrivelser skal forelægges bestyrelsen til orientering.
 
5.4. Styregruppen skal sikre et tæt samarbejde med personer med kendskab til de enkelte  
 uddannelser, og erfaring erhvervet gennem undervisning eller erhvervserfaring.  
 Disse kan søge bemyndigelse som DFU censor, eller tilsynsførende for specifikke kurser.  
 DFU Kompetence Center kan, efter gennemgang af ansøgers teoretiske og faglige baggrund,  
 godkende denne. 

5.5. For at virke som kursusudbyder tilknyttet DFU Kompetence Center kræves der,  
 at udbyderne kan tilslutte sig de af DFU udarbejdede uddannelsesplaner.  
 Udbyderne refererer til kvalitetschefen
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6. Mødevirksomhed:
6.1. Styregruppen mødes op til 4 gange årligt. bestyrelsen kan, af deres midte,  
 udpege en tilforordnet, der deltager på disse møder. 

6.2. efter behov holdes der dialogmøder med deltagelse af udbydere, censorer og tilsynsførende.   
 Her drøftes kursernes indhold, udvikling og kvalitetsniveau samt systemets evalueringsproces.

6.3. efter møderne i styregruppen vil udbydere, censorer og tilsynsførende blive skriftligt orienteret  
 om relevante beslutninger.

7. Økonomi:
7.1. Kompetencesystemet fungerer efter princippet ”selvbærende økonomi”.  
 Prøvegebyrer og honorarer til censorer og tilsynsførende fastsættes af styregruppen.

7.2. betalinger for elevernes deltagelse i prøveaflæggelser samt udstedelse af beviser fremsendes  
 til det på anmeldelsesblanketten opgivne registrerings- og kontonummer.

7.3. et driftsregnskab, der følger kalenderåret, og underskrevet af styregruppen fremlægges for og  
 godkendes af bestyrelsen forinden dette anføres i regnskabet for Danmarks Fritidssejler Union.

7.4. regnskab og fremlæggelse varetages af styregruppens økonomiansvarlige,  
 og er underlagt unionens revision.
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 forretninGsorden
 for dIrIgent
1. Åbning af generalforsamlingen:
 Formanden eller dennes stedfortræder åbner generalforsamlingen og foreslår eller udbeder  
 sig forslag til valg af dirigent. valget ledes af formanden eller dennes stedfortræder.

2. Flere dirigentemner:
  Hvis der stilles flere forslag til dirigentemne, sættes den sidst foreslåede kandidat først  

under afstemning. Den kandidat der opnår flest stemmer er valgt. 

3. Myndighed:
 Dirigenten er generalforsamlingens højeste myndighed.  
 Dirigenten skal lede generalforsamlingen efter de i denne forretningsorden beskrevne linier.

4. Generalforsamlingens lovlighed:
  Dirigenten skal konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling i henhold  

til foreningens vedtægter.  
Dirigenten skal forespørge om ”nogen har noget at indvende mod generalforsamlingens 
lovlige indvarsling og dagsordenens indhold”.  
er dette i orden, kan generalforsamlingen tage sin begyndelse.

 Dirigenten oplyser, som det første, generalforsamlingen  
 om de fremmødte stemmeberettigedes antal

5. Oplæsning af dagsordenen:
5.1. efter afklaring af de indledende punkter oplæses dagsordenen af dirigenten, og denne giver  
 herefter ordet til behandling af indledende punkt, som normalt er beretningen fra bestyrelsen.

5.2. efter punktets behandling, kan det sættes til debat, hvorefter afstemning afgøres ved  
 almindeligt stemmeflertal.

5.3. vigtigt: Hvis en beretning ikke indeholder noget om fremtiden, men kun beskæftiger sig med  
 det, der er sket i det forløbne år, skal beretningen ikke godkendes, men tages til efterretning.  
 afgørelsen herom ligger alene hos dirigenten.
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6. Afstemninger:
6.1. Hvis ikke andet er angivet i vedtægterne, spørger dirigenten, om der stilles krav om skriftlig  
 afstemning, eller om denne kan foregå ved håndsoprækning. 

6.2. ved skriftlig afstemning nedsættes et stemmeudvalg, der uddeler 
 og indsamler stemmesedler. 

6.3. ved håndsoprækning udpeger dirigenten et hensigtsmæssigt antal stemmetællere.

6.4. Det er stemmeudvalget eller stemmetællerne, der optæller de afgivne stemmer,  
 hvorefter resultatet oplæses af dirigenten.

6.5. Dirigenten skal løbende sikre sig, at antallet af stemmeberettigede 
 medlemmers antal er korrekt.

7. Mistillidsvotum:
 opstår den situation at hele bestyrelsen nedlægger deres mandat, eller ved afstemning  
 modtager forsamlingens mistillidsvotum, skal der nyvælges såvel formand som nye  
 bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges i så fald under hensyntagen til vedtægternes  
 bestemmelser om afgangsterminer.

8. Generalforsamlingen suspenderes:
  Dirigenten har bemyndigelse til at suspendere generalforsamlingen, hvis det skønnes  

umuligt at fortsætte en saglig behandling grundet uparlamentariske episoder.  
længden af suspenderingen fastsættes af dirigenten og kan være:

 a. medens der bringes ro i forsamlingen.
 b. Udsættelse til et nærmere fastsat tidspunkt samme dag.
 c. indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne  
  med fortsættelse af den afbrudte dagsorden eller en ny.

9. deltagelse i debat:
 Dirigenten har med generalforsamlingens godkendelse ret til at indskrive  
 sig selv som deltager i debatten. Dirigenten skal respektere den viste tillid,  
 da der ved korte indlæg ikke udpeges en ny dirigent.
 a. ved større eller særlige indlæg fra dirigenten, overdrages hvervet  
  til et bestyrelsesmedlem så længe indlægget varer.
 b. ingen udenfor bestyrelsen kan modtage et midlertidigt hverv som dirigent.

10. Mindretallets beskytter:
 Dirigenten skal betragte sig selv som mindretallets beskytter og på en værdig, reel måde  
 overholde reglerne i nærværende forretningsorden. Dirigenten skal ud fra sin bedste  
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 overbevisning følge den udsendte dagsorden. Dirigenten bør aldrig indlade sig i diskussion  
 med en mødedeltager, men roligt afgøre det eventuelt opståede misforhold.

11. Indkomne forslag:
11.1. rettidige indkomne forslag skal behandles på generalforsamlingen.

11.2. bestyrelsen kan dog anbefale generalforsamlingen, at et forslag, der ikke er rimeligt  
 underbygget, og som skønnes at få vidtgående konsekvenser for foreningen, ikke behandles  
 på mødet og henvises til en senere generalforsamling bilagt underbygget materiale.

11.3. til et rettidigt og lovligt fremsat forslag kan der altid på selve mødet fremsættes  
 ændringsforslag, der kan bevirke beslutninger, der rækker videre end hovedforslaget,  
 men hvis disse kræver ændringer i vedtægterne, skal de forkastes af dirigenten.

12. Vige sit sæde:
 overtræder dirigenten de for hvervet givne regler i nærværende forretningsorden, kan  
 generalforsamlingen forlange, at dirigenten viger sit sæde. For at kravet om dette kan komme  
 til afstemning, skal mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede deltagere  
 stemme herfor. valghandlingen ledes i så fald af formanden eller et bestyrelsesmedlem.
 Bemærk: 
 en dirigent der ikke har forbrudt sig mod reglerne i forretningsordenen,  
 kan ikke forlanges afsat ved afstemning.

13. Ordet til forretningsordenen:
 Hvis en deltager på generalforsamlingen beder om ordet til forretningsordenen, er det denne  
 forretningsorden der henvises til. Dirigenten har pligt til at efterkomme anmodningen.

 a. taleretten gives da foran øvrige indtegnede og umiddelbart efter den taler, 
  der befinder sig på talerstolen.
 b. ordet til forretningsordenen må kun indeholde retningsgivende eller
  forklarende oplysninger til tidligere udtalelser. 
 c. Hvis en deltager anvender sin opnåede taleret til at tilføje nyt i debatten, skal dirigenten  
  gribe ind og henvise deltageren til talerækken, hvor vedkommende placeres sidst.

14. Bemærkninger:
 bestyrelsen har pligt til at meddele dirigenten denne forretningsordens indhold. et eksemplar  
 udleveres sammen med unionens vedtægter i så god tid før generalforsamlingen som muligt.

15. Ændringer:
 ændringer i denne forretningsorden kan kun ske på en generalforsamling og vedtages med  
 almindeligt stemmeflertal.
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 forretninGsorden
 for generalforsamlIngen
1. dirigentkandidater
1.1. Kandidater til dirigenthvervet kan være deltagere, som ikke møder som stemmeberettigede  
 repræsentanter for medlemmer eller klubber.

2. Åbning af mødet
2.1. Formanden eller dennes stedfortræder åbner generalforsamlingen og foreslår eller udbeder  
 sig forslag til valg af dirigent. valget ledes af formanden eller dennes stedfortræder.

3. Flere dirigentemner
3.1. Stilles der flere forslag til dirigentemner, sættes den sidst foreslåede først under afstemning.

4. referent(er)
4.1. Unionen udpeger 1-2 referent(er), som optager beslutningsreferat fra generalforsamlingen.

5. Stemmetællere/udvalg
5.1. generalforsamlingen godkender foreslåede stemmetællere/udvalg, som på dirigentens  
 anmodning optæller stemmer ved afstemninger. resultatet bekendtgøres af dirigenten.

6. Behandling af forslag
6.1. ændringsforslag, som stilles, skal indleveres skriftligt til dirigenten for forslagsstillers navn  
 samt hvem forslagsstilleren repræsenterer.
6.2. ændringsforslag kan ikke indleveres efter afslutning af debatten om hovedforslaget,  
 med mindre generalforsamlingen vedtager at åbne debatten på ny.

7. Afstemninger
7.1. ved alle afstemninger er almindeligt stemmeflertal gældende, med mindre andet er fastsat  
 i Unionens vedtægter.
7.2. ved stemmelighed bortfalder forslaget.
7.3. Skriftlig afstemning skal på begæring foretages.
7.4. ikke-skriftlige afstemninger sker ved håndsoprækning fra den stemmeberettigedes plads.
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 bestyrelsen ønsker alle medlemmer 

 en glædelIg jul 
 og et godt nytår

8. Valg
8.1. ved valg, hvor der stemmes om mere end én post på samme tid, afleveres lige så mange  
 stemmesedler, som der skal vælges personer. Stemmesedlerne skal afleveres  
 sammenhængende. Der behøver ikke være anført navn på stemmesedlerne,  
 idet det er tilladt at stemme blankt for én eller flere af kandidaterne.

9. Ændringer i forretningsordenen
9.1. ændringsforslag til forretningsordenen skal være indsendt til unionen senest den 15. januar.
9.2. Forretningsordenen optages til godkendelse på generalforsamlingens dagsorden.



Vil du vide mere, så kig på:   
www.himmerlandssejlerskole.dk
-eller kontakt: asgerhuno@gmail.com  /  tlf. 24 25 11 48

Himmerlands Sejlerskole tilbyder kurser for lystsejlere i alle dele af landet.  

Selv om sejlerskolen har sit udspring i Nordjylland, og de fleste kurser afholdes  

i Aalborgs sejlklubber, eller på ranum efterskole College, så er sejlerskolen altid  

parat til at lave et kursus, der hvor du og din sejlklub ønsker det. ring eller skriv,  

så prøver vi at skræddersy kurser, der passer ind i jeres kalender og jeres behov.

speedbådskursus lovpligtigt ved speedbådssejlads

duelighedsbevis Grundkursus i navigation og sejlads

yachtskipper 3 Navigation for sejlads i Nordeuropa

yachtskipper 1 Navigation for oceansejlads

src-radio  lovpligtigt ved brug af radio

tidevandssejlads Navigation i farvand med tidevand

flodskipperbevis lovpligtigt ved sejlads på europas floder

førstehjælp  Hjælp dig selv på det åbne hav
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bestyrelsen       

Formand 
og kompetenceansvarlig
Bent Hansen
Parkvej 27
4990 Sakskøbing
E-mail: bent@dk-dfu.dk
Mobil: 2639 3521 og 2248 4670

Næstformand
Per Sandholdt
Odsvej 10B
3000 Helsingør
Mobil: 6118 4050
E-mail: odsvej10@gmail.com
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Kirsten Hansen
Lerbjergvej 22, Saltofte
5610 Assens
Mobil: 5070 3780
Email: kirsten@dk-dfu.dk

Kasserer og
medlemsansvarlig
Kai Mogensen
Engkærbro 8
7752 Snedsted
Mobil: 2763 1833
E-mail: kai@dk-dfu.dk

Bestyrelsesmedlem
Torben Lindkvist
Vindeholmvej 7
4900 Nakskov
Mobil: 3137 8393
Mail: torben@dk-dfu.dk

Suppleant
Kurt Sjøgreen
Tjørnelunden 32
2635 Ishøj
Mobil: 6172 5937 
Email: Kurt.sjoegreen@dfukc.dk

Fritidssejleren udgives af:
Danmarks Fritidssejler Union

Parkvej 27, 4990 Sakskøbing
Hjemmeside: http://dk-dfu.dk

Medlemshenvendelser og forsikringstegning:
Telefon: 7022 9195
Åbningstid fra 09:00 - 16:00 alle hverdage
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Danmarks Fritidssejler Union

DFU's idegrundlag er at styrke den rekreative  
og søsikre fritidssejlads under mottoet  
"Familien Danmark til søs"

Med et medlemsskab af DFU har man samtidig  
en ansvarsforsikring på båden der dækker  
sejlads HELE året

Vi forhandler med offentlige myndigheder og 
instanser, både nationale og internationale, samt 
andre organisationer for derigennem at opnå  
bedst mulige forhold og vilkår for fritidssejlere
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