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:

Aarhus Sejlklub
indstiller hermed følgende kandidat i forbindelse med (sæt kryds)
X

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:

Jesper Andersen

56

Adresse:

Postnr./by:

Kobbelskoven 19

6000 Kolding

Telefon:

E-mail:

41403143

Jesper.a.andersen@dadlnet.dk

Medlem af DS-klub:
Aarhus Sejlklub og Kolding Sejlklub

Januar 2015
MKO

Familieforhold (gift, ugift/samboende, børn o. lign.)
Gift med Hanne Sørensen (Psykolog)
2 drenge; Asger (25) og Thorbjørn (21)

Sejladserfaring:
Startet med sejlsport som 11 årig. Optimist, Europajolle og Flipperjolle.
Fra 1986 til nu; Spækhugger som jeg har sammen med min bror; mest til kapsejlads (bane og distance).
Har også sejlet H-båd et par år.
Fra 2005 lidt windsurfing
Fra 2011 igen jollesejlads i Contender

Organisationserfaring: - tillidsposter i sejlsportsregi og andre foreninger
Kapsejladsudvalget Århus sejlklub, formand 1994-1999
Worlds 2003 til Aarhus hvervekampagne 1999-2000
Spækhugger klubben, formand 2005Bestyrelsen i Århus Sejlklub, kasserer, 2008DS strategiudvalg 2010, kapsejlads
DS bestyrelse 2013Aarhus Internationale Sejlsportscenter; bestyrelses medlem 2014-

Erhvervsmæssig baggrund: - nuværende og tidligere jobs og uddannelse
Læge, uddannet i 1993
Praktiserende læge i Kolding 2000Praksiskonsulent i Kolding kommune 2007-

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

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

Januar 2015
MKO

Januar 2015
MKO

