PERSON- OG KOMPETENCEPROFIL samt VALGOPLÆG
Dansk Sejlunion Generalforsamling 2012 - Valg til DS bestyrelse
Indstilling skal iht. DS vedtægter være DS sekretariat i hænde senest 5 uger inden DS
generalforsamling den 24. marts 2012 – dvs. mandag den 20. februar 2012 kl. 12.00
og kan sendes per e-mail (Word eller pdf), telefax og/eller brev.
Billede (pasfoto størrelse – gerne digitalt .jpg) bedes medsendt m.h.p. offentliggørelse af
kandidaterne på www.sejlsport.dk m.v., ønskes medsendt et billede
Klub: Ho Bugt Sejlklub, Sanatorievej 2, Hjerting, DK-6710 Esbjerg V
indstiller hermed følgende kandidat i forbindelse med (sæt kryds)
_____

Valg af DS formand – for en 2-årig periode 2012-2014

_____

Valg af DS bestyrelsesmedlem – for en 2-årig periode 2012-2014

X

Valg af DS bestyrelsessuppleant – for 2 år

VALGOPLÆG skal jævnfør DS vedtægter tillige fremsendes for kandidaten. Venligst
vedhæft dette i form af en pdf fil – max. 2 A4 sider.
Navn
Adresse
Postnr./by
Telefon privat
Mobil
E-mail

Bjarne Lindquist
Liljevænget 10, Hjerting
DK-6710 Esbjerg
+45 2427 7607
+45 2427 7607
bl@2Bit.dk

Medlem (aktivt) af DS-klub
Alder
Civilstand
- gift, ugift/samboende, børn
m.v.

Ho Bugt Sejlklub
Født 1961
Gift med Karin Birgitte Lindquist som selv sejler og rider.
2 Børn Tim (89) og Tobias(95).
Tim læser til Arkitekt i Aarhus, Tobias døde i 2005.

Sejladserfaring
- herunder sejlads meriter
f.eks. kapsejlads, tursejlads,
undervisning m.v.

Startede med Optimist jolle på Damhussøen, i de unge år var
det Yngling i Sejlklubben Sundet, hvor Spækhugger og Drabant
24 var populære. Esbjerg Søsport hvor jolleafdelingen er udskilt
og nu hedder Ho Bugt Sejlklub, her er Wayfarer den fortrukne
jolle og nu også HobieCat 16.
Både:
Har anpart i en H-Båd og en Spækhugger. Har selv en HobieCat
16 og en Wayfarer. Sejladsmæssigt er det absolut de små både
der trækker.
Kapsejlads:
Har sejlet kapsejlads i alverdens underlige kølbåde, har vundet
mere end 10 DS mesterskaber flest i Spækhugger og Wayfarer,
og deltager gerne i kapsejladser fordi det er spændende, sjovt
og udfordrende, og ikke at forglemme god mental hygiene.
Deltager gerne i nationale og internationale mesterskaber, Har
sejlet Soling og Finnjolle rundt i Europa.

Tursejlads:
Som tursejler har jeg stort set besøgt alle havne i danmark og
mange havne i nabolandene, nu er det distinationer som Paris,
London & Nord Norge der trækker, jeg kan nemt lokkes!
Har sejlet halvejs jorden rundt i en stålbåd ad flere togter. Og
herfra Esbjerg er det oplagt med nogle gode forlænget weekender til Tyskland, Holland, England og Norge, i år skal vi til
Paris. En lille tur i H-båd fra Esbjerg og rundt om England blev
det til i 2007.
Undervisning:
Har selv Yachtskipper af 3. og 2. grad, og har undervist og ført
hold til eksamen i Duelighedsbevis. Som mangeårig medlem af
kapsejlads udvalget også undervist i kapsejlads –regler, -taktik,
og tuning af båd og besætning, og at forstå metorologi.

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

Deltager selv for tiden i ForeningslederAkademi et forløb på 8
moduler der er strikket sammen af Esbjerg kommune og DIF.
Sejlsport:
Siden 2010 Formand for Ho Bugt Sejlklub.
Formand for kapsejladsudvalget.
Andet:
Formand for en lille cykel klub, fælles træning og en årlig tur.
Med i styregruppen der planlægger Hjerting Vadehavs Festival.

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

Er uddannet ingeniør, og har egen rådgivnings virksomhed.

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

Kender sejlsporten fra siden jeg var dreng. Er god til
organisation, og til at holde fokus. Forstår at adskille formål og
mål, og ved når jeg skal spørge en mentor.

Er en engageret person der har været i diverse forældre
bestyrelser, formand for en andelsforening hvor vi boede.
Blander mig gerne i debatten og ved når jeg er gået over
stregen.

Generelt
om indstillingen af ovennævnte
kandidat til DS bestyrelse
(Forbeholdt klubbens
kommentar & anbefaling)

Undertegnede bekræfter hermed, at jeg accepterer angivne klubs indstilling af undertegnede
som kandidat ifm. valg til DS bestyrelse.
Den 19. februar 2012
Bjarne Lindquist
_________________________________
Kandidatens underskrift

(underskrift bekræftet: Dan Ibsen)

Som formand – eller dennes repræsentant - for angivne DS-klub indstiller jeg hermed
ovennævnte kandidat ifm. valg til DS bestyrelse.
Den 19. februar 2012
Nils Kragh
________________________________
Klubrepræsentantens underskrift
Nils Kragh Bestyrelsesmedlem og kasser
________________________________
Navn / funktion bogstaveret

Januar 2012
DI/-.

(underskrift bekræftet: Dan Ibsen)

