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 2014 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:

Vedbæk 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:

Michael Cholewa

50 år

Adresse:

Postnr./by:

Frydenlundsvej 92 A

2950 Vedbæk

Telefon:

E-mail:

+45 60853500

michael@cholewa.dk

Medlem af DS-klub:

Vedbæk Sejlklub og KDY
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Familieforhold (gift, ugift/samboende, børn o. lign.)

Jeg har været gift med Krinstine i 25 år. Kristine er Headhunter og sammen
har vi Jacob på 23, som selv har været aktiv sejler i 13 år, og Sarah på 19
som gerne tager på tur tilden svenske skærgård

Sejladserfaring:

Har sejlet Drage mens jeg studerede. Det stod på indtil min kone fandt ud af
at det var en meget dyr fornøjelse. Så blev det til en pause i 20 år indtil jeg
købte min X-362 Sport, som er en fantastisk båd. Jeg sejler rigtig meget
fritidssejlads og elsker ture til den svenske skærgaard. Derudover deltager jeg
hver tirsdag i aften match i min egen båd og om onsdagen er jeg gast på en J80. Sidste år sejlede vi med X-362'ren til ORC VM i Kiel - det var en kæmpe
oplevelse.

Organisationserfaring: - tillidsposter i sejlsportsregi og andre foreninger

Jeg har været formand for Europajoller klubben i Danmark i 4 år og formand
for Vedbæk Sejlklub siden 2014.

Erhvervsmæssig baggrund: - nuværende og tidligere jobs og uddannelse

Jeg er uddannet som økonom på universitetet og tilbragte de første 15 år af
mit jobliv i økonomiafdelinger sluttende som økonomichef. Efterfølgende har
jeg arbejdet med forretningsudvikling og ledelse i GN Store Nord, indtil jeg i
2004 stiftede mit egen konsulent virksomhed med focus på outsourcing til
Østen i almindelighed og Kina i særdeleshed. Virksomheden blev solgt i 2011
og planen var egentlig ikke at lave så meget i en periode. Det blev en kort
periode, og i dag er jeg direktør, og har investeret i en spændende
virksomhed som udvikler software løsninger til udvalgte markedssegmenter i
Danmark og Tyskland.

Holdninger og kompetencer i forhold til arbejdet i DS bestyrelse, som kandidaten
ønsker at fremhæve

Mit primære drive i relation til sejlsport er egentlig min store kærlighed til
sejlads. Jeg vil rigtig gerne være med til at udvikle sporten bredt - vi skal
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have langt bedre fat i ungdommen hvis vi som sport skal have en fremtid.
Derfor er jeg rigtig glad for det nye sportsliga initiativ, men jeg prioriterer i
lige så høj grad de mange muligheder der ligger i et bredt samarbejde med
kommuner og skoler. Jeg trækker naturligvis på mine ledelseskompetencer fra
min erhvervsliv.

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

Skriv her...
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