VALGOPLÆG
til Dansk Sejlunions bestyrelse
Generalforsamling 2019
Dansk Sejlunions generalforsamling skal lørdag den 23. marts 2019 vælge fire medlemmer
af bestyrelsen og en suppleant til bestyrelsen.
Sejlklubber, som er medlem af Dansk Sejlunion, kan indstille kandidater. Forslag til kandidater
skal være modtaget i Dansk Sejlunions sekretariat senest mandag den 19. februar 2019,
kl. 12.00.
Send en mail til ds@sejlsport.dk med vedhæftet indstilling. Indstillingen skal omfatte
beskrivelse af kandidat og et valgoplæg – følg skemaet nedenfor:
Vedlæg et digtalt billede (jpg). Vi bruger billedet til præsentation af kandidaterne på
www.sejlsport.dk
Klub:

Roskilde Sejlklub

indstiller hermed følgende kandidat i forbindelse med (sæt kryds)
x

Valg af medlem til Dansk Sejlunions bestyrelse 2019-2021
Valg af suppleant til Dansk Sejlunions bestyrelses 2019-2021

Navn:

Alder:

Thomas Ebert

45

Adresse:

Postnr./by:

Benløse Møllevej 12

4100 Ringsted

Telefon:

E-mail:

20679501

Th_ebert@sol.dk

Medlem af DS-klub:

Roskilde Sejlklub
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Min vision for Dansk Sejlunion og motivation for at opstille til bestyrelsen:

Jeg tror på at vi komme længst ved at gøre det attraktivt for den enkelte at
yde en indsats. Både som klub, men også for det enkelte medlem.
Motivationen hertil opnås ved at give ejerskab og plads til lokal forankret
målsætninger. Men det skal ske på et veldefineret fundament således at de
enkelte klubber finder fællesskab på tværs af lokal områderne så sejlsporten
i Danmark står samlet og stærkt. DS skal skaber disse rammer….. rammer
der er veldefinerede men vide nok til at den enkelte klub kan finde
inspiration og plads til egne målsætninger.
Min sejladserfaring:

”Opvokset” i en Molich X-Meter. Sejlet Optimist i ungdomsårene. Utallige
sommerture og nogen kapsejlads erfaring. De seneste år deltaget i den
lokale ”onsdags match”. Medejer af en Molich X-meter.

Min erfaring som leder, frivillig eller ansat i klubber og foreninger:

Har siddet som aktiv repræsentant i Danmarks Rocenter
- 2009 – 2015 bestyrelsesmedlem ”Elite og Talent-rådet” under Roskilde
Kommune.
- 2011 – 2014 bestyrelsesmedlem Roskilde Erhvervsskole
- 2015 – Bestyrelsesmedlem Dansk Forening for Rosport
- 2010 – Bestyrelsesmedlem Molich X-Meter klubben
- 2017 – Bestyrelsesmedlem DS

Min erhvervserfaring:

1999; Bachelor of Engineering – Naval Architect (Skibsingeniør)
2013: Ledelses kursus
2015; IPMA certificeret Projekt Lederuddannelse
Ansat hos National Oilwell Warco som projekt ingeniør, Subsea Installations.

Mine kompetencer i forhold til arbejdet i Dansk Sejlunions bestyrelse:

Som tidligere eliteudøver kan jeg overføre evner som vedholdenhed og
evnen til at finde vejen mod målet når præmisserne ændre sig. At nå et mål
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kræver at man byder ind med en holdning til klare prioriteringer. Jeg ser
ligeledes mange ligheder og beslægtede problematikker i rosporten vs
sejlsporten og er at den overbevisning af der er store muligheder i fælles
inspiration.
•
•
•

Jeg har stor erfaring med elitesport i et foreningsmiljø, som udøver på
”Guldfireren” fra 1996 til 2008, hvor jeg i en periode også sad som
aktiv repræsentant
Erfaring i bestyrelsesarbejde i foreninger der primært bærers af
frivillige kræfter
Er bekendt med det idrætspolitiske system og besidder et etableret
netværk inden for DIF og Team DK

Klubbens motivation:
(Kommentar og anbefaling, udfyldes af klubbens formand)

Roskilde Sejlklub (RS) finder Thomas Ebert som en godt aktiv for DS’s
bestyrelse. Dette bla i kraft af hans store erfaring inden for
bestyrelsesarbejde i beslægtede foreninger.
Thomas’s profil er spændende i kraft af hans erfaring inden for elitesport og i
relation til den kontakt flade han allerede besidder i Team DK og DIF.
RS ser ligeledes en fordel i at Thomas ”kun” har sejlet i en ung alder og haft
sin sportslige erfaringer forankret i en anden sport….for senere igen at være
mere aktiv i sejlsporten. Dermed kan DS drage fordel af at blive set på med
friske øjne.
RS står hermed bag opstillingen af Thomas Ebert.
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