Valgoplæg
Lars Dahl-Nielsen
Medlem af Ordensudvalget, Dansk Sejlunion
Dansk Sejlunions Ordensudvalg indstiller Lars Dahl-Nielsen som nyt medlem af Ordensudvalget. Valget
gælder indtil 2017, hvor hele udvalget er på valg, jf. vedtægterne.
Idrætsbaggrund
Idrætspolitisk har jeg haft en broget ”karriere” startende med et formandskab for Vejle Bredballe Håndboldklub (nu Vejle Håndboldklub), hvorfra jeg fortsatte som formand i SIV (Samvirkende Idrætsklubber i
Vejle).
I 1999 blev jeg valgt ind i bestyrelsen for Dansk Golf Union, hvor jeg sad indtil 2008. I 2007 blev jeg
valgt til bestyrelsen for Danmarks Idrætsforbund, hvor jeg var med indtil 2011. Jeg valgte i 2011 ikke at
genopstille pga. fusion i mit advokatfirma. I dag har jeg en spændende bestyrelsespost i Danmarks Golfmuseum, Munkebjerg Hotel, som en reminiscens fra min ”idrætspolitiske karriere”.
Jeg har dog bevaret en stor tilknytning til det lokale idrætsliv og er til stadighed advokat for og dirigent
ved generalforsamlingerne i Vejle Golfklub, SIV og VIR (Vejle Idrætsråd), Vejle Cykelmotion. ligesom jeg
adskillige gange har været dirigent ved generalforsamlinger i Sejlklubben Neptun, Vejle.
Jeg er medlem i alle nævnte klubber og har siden min barndom været aktiv sejler. Jeg er i dag medejer
af en Granada 375 Atlantica, som jeg og familien har glæde af i weekender og ferier, ligesom jeg de seneste mange år har deltaget i Fyn Rundt/Fyn Cup. Jeg har Yacht Skipper III og forsøger p.t. at bestå
Yacht Skipper I, hvor der er eksamen den 2. april i år.
Faglig baggrund
Jeg er uddannet cand jur. fra Århus Universitet, januar 1979 og har siden været beskæftiget som advokatfuldmægtig/advokat i Århus og Vejle. Jeg blev selvstændig i 1986 og p.t. partner i Codex advokater,
Vejle. Mit arbejdsområde er primært procedure, fast ejendom , entreprise samt bestyrelsesarbejde. Jeg
er formand for forsikringsselskabet Aros. Derudover er jeg beneficeret forsvarer.
Privat
Jeg er 60 år og gift med Hanne. Vi har tre voksne sønner.

