Kære Sejlklub i region 3.
Ved den kommende generalforsamling i Dansk Sejlunion (DS), lørdag d. 20. marts 2010
på Nyborg Strand, er der vigtige forslag fremme. Klubberne skulle nu have modtaget
generalforsamlings materialet fra Dansk Sejlunions sekretariat.
Som det ses heraf, er der opstillet to formands kandidater, Hans Natop fra Dragør og Hans
Vengberg fra Kolding. Hans Natop repræsenterer de klubber der har fremsat
ændringsforslag til strukturen, Hans Vengberg repræsenterer den siddende bestyrelse.
Jeg har vedhæftet en række udtalelser fra Hans Vengberg.
Som jeg nævnte i sidste mail, er det meget vigtigt, at klubberne ude omkring i landet tager
stilling til både de fremsatte forslag og til de opstillede kandidater til formandsposten.
DERFOR, MØD OP OG DELTAG I DEBATTEN PÅ GENRALFOSAMLINGEN. HVIS
KLUBBEN IKKE ER I STAND TIL AT MØDE OP, SÅ FIND EN NABOKLUB SOM
DELTAGER OG BRUG FORMULAREN OM FULDMAGT.
Søren Overgaard,
bestyrelsesmedlem valgt i region 3
Kære Søren
Det var hyggeligt at træffe dig på generalforsamlingen i Sydstævnekredsen og i går på bådudstillingen.

Vedhæftede dokument

ligger på www.kapsejlads.dk som vigtig information omkring DS generalforsamlingen til Køge Bugt kredsens
medlemmer.
Du skriver - citat
"Hans Natop repræsenterer de klubber der har fremsat ændringsforslag til strukturen"
Som vi talte om i går på bådudstillingen er dette ikke korrekt.
Arbejdet med vedtægtsændringerne har en meget længere historik end mit kandidatur, og jeg har på intet
tidspunkt været og er heller ikke på nuværende tidspunkt en del af den proces.
Tværtimod har jeg i forbindelse med mit kandidatur nøje overvejet de forskellige scenarier omkring valg til
bestyrelsen og den følgende sammensætning af bestyrelsen. Jeg har vurderet, at jeg kan etablere et positivt
samarbejde med alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer og de opstillede kandidater – uanset
konstellationen. Derfor er mit kandidatur naturligvis uafhængig af vedtægtsændringer omkring valg til
bestyrelsen.
Som du ved, er jeg indstillet af Sønderborg Yacht Club og Dragør Sejlklub, der heller ikke er part i forslagene

omkring vedtægtsændringerne.
Jeg vil meget gerne pointere, at jeg på ingen måde kan gøres til talsmand for nogen som helst fraktion eller
fløj i Dansk Sejlunion.
Grundlaget for mit kandidatur og mit fremtidige arbejde i Dansk Sejlunion er:
kommunikation i øjenhøjde
objektivitet
gennemskuelighed
anerkendelse af den gode indsats
plads til den individuelle indsats
Jeg har en god og konstruktiv dialog med alle parter og interessenter i Dansk Sejlunion.
Det er meget vigtigt for mig at understrege, at mit kandidatur IKKE er bundet sammen med forslagene til
vedtægtsændringer!
Jeg håber, at du som bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion vil korrigere dette overfor de klubber, som du
repræsenterer i region 3.

Med sejlerhilsen
Hans Natorp
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