VALGOPLÆG

til Dansk Sejlunions bestyrelse
Dansk Sejlunion Generalforsamling 2015
Dansk Sejlunions generalforsamling skal lørdag den 21. marts vælge fire medlemmer af
bestyrelsen og en suppleant til bestyrelse. Sejlklubber, som er medlem af Dansk Sejlunion,
kan indstille kandidater.
Forslag til kandidater til bestyrelse eller suppleant skal være modtaget i Dansk Sejlunions
sekretariat senest mandag 16. februar 2015 kl. 12.00. Send en mail til ds@sejlsport.dk med
vedhæftet indstilling. Indstillingen skal omfatte beskrivelse af kandidat, et valgoplæg og – følg
skemaet nedenfor:
Vedlæg et digtalt billede (jpg). Vi bruger billedet til præsentation af kandidaterne på
www.sejlsport.dk
Klub:

Kerteminde Sejlklub
indstiller hermed følgende kandidat i forbindelse med (sæt kryds)
Valg af medlem til DS bestyrelse 2015-2017
Valg af suppleant til DS bestyrelses 2015-2017
Valg af medlemmer til Ordensudvalget 2015-2017

Navn:

Alder:

Jørgen Larsen

50

Adresse:

Postnr./by:

Søvangsparken 41

5300 Kerteminde

Telefon:

E-mail:

30926335

formand@kerteminde-sejlklub.dk

Medlem af DS-klub:

Kerteminde Sejlklub

Januar 2015
MKO

Familieforhold (gift, ugift/samboende, børn o. lign.)
Gift med Dorrit, 2 børn
Sejladserfaring:
Tilbage i 2004 købte jeg, min første båd, en Bianca 28. Båden er siden skiftet ud med en
Banner 30, som er bedre til kapsejlads. Hver mandag/tirsdag i sommerhalvåret er henholdsvis
min kone eller jeg, at finde på den lokale kapsejladsbane. Endvidere deltager jeg i alle de
kapsejladser, som er inden for en forlænget weekendsejlads fra Kerteminde. Familien er ofte
på weekendsejlads og ferie sejlads. Den yngste datter er aktiv ungdomssejler. Endvidere er
jeg dommer ved Sejladserne mandag aften i Kerteminde.
Organisationserfaring: - tillidsposter i sejlsportsregi og andre foreninger
Formand i Kerteminde Sejlklub siden november 2012, Nyvalgt medlem af bestyrelsen i DS
Fynskredsen, Best. medlem af Kerteminde Havnefest.
Erhvervsmæssig baggrund: - nuværende og tidligere jobs og uddannelse
Jørgen er faglærer på Grøn Linje, Østfyns Produktionsskole, en stilling Jørgen har haft de
sidste 10 år. Den faglige baggrund er, at Jørgen er uddannet landmand og
landsbrugsteknikker med erfaring som andelshaver i et større landsbrug. Har tidligere
fungeret som Projekt Manager, i landbrugsprojekt i Tanzania, på en 3 årige kontrakt.
Holdninger og kompetencer i forhold til arbejdet i DS bestyrelse, som kandidaten
ønsker at fremhæve
Sejlsport i Danmark har siden dannelsen af Dansk Sejlerunion i 1913 været en særdeles aktiv
og markant aktør i dansk idræts historie.
Det er tankevækkende, at vi kan konstatere, at sejlsporten på trods af kreativitet og
nytænkning ikke formår at vække interessen blandt ungdommen!!
Hvordan vender vi udviklingen? Svarene er mange, men helt sikkert er det, at det er ude i
klubberne, udviklingen skal ske. Det er her, vi kan ændre holdningen. Og oplevelsen af, at
sejlsporten er den fedeste idræt i Danmark skal komme fra rødderne.
273 klubber, alle medlemmer af Dansk Sejlerunion, ved hvor skoen ”trykker”. Vi har travlt
ude i klubberne. Desværre bruges der rigtig meget tid på administrative opgaver. Opgaver,
som Sejlunionen i langt højere grad end i dag kan støtte ved at stille forødende
redskaber/værktøjer til rådighed, som vil give mere overskud til det primære: at komme på
vandet og få puls og vand i håret.
Sejlklubber er, som rigtig mange andre klubber, fundamentalt afhængige af den frivillige
arbejdskraft, som medlemmerne yder. Og det er derfor ikke alene et ideal, men i lige så høj
grad en livsnerve, når vi forsøger at fremelske en kultur, som tager udgangspunkt i
frivillighed. Båndet mellem klubberne og Dansk Sejlerunion skal styrkes, og det er vigtigt, at
det sker gennem en bred regional repræsentation i DS. Kommunikation og handlinger skal
foregå enkelt og konkret med fokus rettet på sejladsrelaterede aktiviteter og timer på vandet.

Klubbens motivation: - om indstillingen af ovennævnte kandidat til DS bestyrelse
(Forbeholdt klubbens kommentar & anbefaling)
Januar 2015
MKO

Kerteminde Sejlklub har med Jørgen Larsen ved roret oplevet en udvikling fra høj sø til smult
vande. Der var ved Jørgens tilgang til formandsskabet i november 2012 stadig dønninger efter
et opgør med, hvordan klubben og ikke mindst økonomien skulle håndteres.
Jørgen har med sit venlige sind altid ville høre alle parter i en sag og har med sikker hånd
stukket kursen ud for, hvorhen KS skal bevæge sig.
Jørgen har et stærkt netværk af yderst kyndige erhvervsfolk og mangeårige sejlere, som altid
har været villige til at give råd og vejledning med, når der har været opgaver, der har krævet
særlig viden.
Et sikkert kendetegn ved Jørgen er hans store arbejdsindsats og vilje til at bide sig fast i en
sag og følge op på den til den er på plads. Ved selv at gå foran er han i stand til at få mange
andre frivillige til at yde en meget stor indsats for sejlsporten.
Under Jørgens formandskab har klubben haft flere store events som alle får ros for at være
veltilrettelagte. Hvis klubben havde været større ville antallet af events garanteret stige;
Jørgen lader ikke en chance for at promovere Kerteminde Sejlklub og sejlsporten gå fra sig –
kan han skrabe folk nok sammen står han gerne i spidsen for et stævne.
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