PERSON- OG KOMPETENCEPROFIL samt VALGOPLÆG
Dansk Sejlunion Generalforsamling 2013 - Valg til DS bestyrelse
Indstilling skal iht. DS vedtægter være DS sekretariat i hænde senest 5 uger inden DS
generalforsamling den 6. april 2013 – dvs. mandag den 4. marts 2013 kl. 12.00 og
bedes sendt per e-mail (Word/pdf) (eventuelt pr. brev).
Billede (pasfoto størrelse – gerne digitalt .jpg) bedes medsendt m.h.p. offentliggørelse af
kandidaterne på www.sejlsport.dk m.v.
Klub: Svendborg Amatør Sejlklub
indstiller hermed følgende kandidat i forbindelse med (sæt kryds)
X

Valg af DS bestyrelsesmedlem – for en 2-årig periode 2013-2015

_____

Valg af DS bestyrelsessuppleant – for en 2-årig periode 2013-2015

VALGOPLÆ G for bestyrelsesmedlemmer skal jævnfør DS vedtægter tillige
fremsendes for kandidaten sammen med indstillingen.
Venligst vedhæft dette i form af en pdf fil (evt. print pr. brev) – max. 2 A4 sider.
Navn
Adresse
Postnr./by
Telefon privat
Mobil
E-mail

Ole Ingemann Nielsen
Kogtvedvej 86
5700 Svendborg
62 22 24 23
29674918
oin@amu-fyn.dk

Medlem (aktivt) af DSklub
Alder
Sejladserfaring
- herunder sejlads meriter
f.eks. kapsejlads, tursejlads,
undervisning m.v.

Svendborg Amatør Sejlklub

Organisationserfaring
- herunder f.eks. tillidsposter
i sejlsportsregi, andre
idrætssammenhænge,
udenfor idrætten m.v.

Blev medlem af Svendborg Amatør Sejlklub i 1963.
Bestyrelsesmedlem i 1978 og fra midten af 80érne
næstformand i Svendborg Amatør Sejlklub, efterfulgt af 2
perioder som formand. Endvidere formand for 806 Class
Danmark midt i 80’erne. Er i dag kapsejladsansvarlig for de
større stævner i Svendborg Amatør Sejlklub, formand for
Svendborg Kommunes brugerudvalg for Svendborg
Lystbådehavn, formand for Dansk Sejlunions Fynskreds og
medlem af Dansk Sejlunions bestyrelse.

Erhvervsmæssig
baggrund
- herunder f.eks. nuv. og
tidl. funktioner, bestyrelses
poster, uddannelse m.v.

Er i dag ansat på AMU-Fyn som underviser og læringsdesigner primært inden for kloakmesteruddannelserne. Har/har haft sæde
i et bredt spektrum af erhvervsrelaterede/politiske bestyrelser.
Uddannelsesmæssig baggrund: Er uddannet murer og
kloakmester suppleret med en administrativ uddannelse. Har en
HH, teknonom i personaleledelse, erhvervs- og arbejdsret,

57
Har haft ”foden på eget dæk” siden jeg fik min hjemmebyggede
optimistjolle søsat som 7- årig ung knægt.
Har været ivrig kapsejler såvel på bane som i distancesejladser
(806, 101, Elvstrøm ¼ ton, Elvstrøm 32), men sejler i dag
udelukkende crusingsejlads i S/Y DANA – en Sagitta 35 fra 1972,
som sjovt nok også er ”født” i Svendborg som skipper selv.
Har mangeårig erfaring som stævne- og baneleder og assisterer
også de lokale klubber, når der mangler et jurymedlem til et
stævne. Har i flere år undervist i sejlads for indstilling til
duelighedsprøven.

virksomhedsøkonomi, produktudvikling i udannelsesbagagen
samt gennemført erhvervspædagogikum.

Specifikke kompetencer
- som ønskes fremhævet i
relation til en bestyrelses
post i Dansk Sejlunion

Af specifikke kompetencer i relation til en bestyrelsespost i DS
kan nogle af mine styrker være:
•

At jeg grundlæggende ser sejlsport i et bredt perspektiv,
hvor al søsportsrelateret fritidsaktivitet kan rummes af
en innovativ sejlklub/organisation hvilket matcher mit
mantra, at ”Det skal være sjovt at sejle” og ”Sejlsport er
for alle”.

•

At jeg besidder et stort netværk blandt danske
crusing/tursejlere og derigennem tæt på de trends,
klubbernes medlemmer ser i dansk sejlsport inden for
tur- og kapsejlads.

•

At jeg er aktiv sejler med ”et helt livs” erfaring i det at
have sejlsport som den store fritidsinteresse. Er dybt
involveret i det at drive en sejlklub og dermed solidt
indblik i og forståelse for de udfordringer mange mindre
sejlklubber spås at skulle tackle i den nære fremtid

