VALGOPLÆG – formand for Dansk Sejlunion – valg 2018
Stamoplysninger:
Line Markert, 41 år
Kuhlausgade 46, 2100 København Ø
Tlf: 5234 4251
Mail: line@markert.dk
Medlem:
Hellerup Sejlklub
KDY
Familieforhold:
Gift med Andreas
Tre børn på 14, 11 og 8.
Sejladserfaring:
Sejlerliv er – og har altid været – en vigtig del af mig. Det er frihed,
livsnydelse og fællesskab.
Sommertogter og weekendture med familie og venner har altid været en
kerneaktivitet i min familie. Vi nyder at drage på opdagelse, eller bare sejle ud
for at bade.
Efter jeg er blevet voksen har kapsejladsen fanget mig. Det er udfordrende at
starte som kapsejler sent og kæmpe mod dem, der har sejlet kapsejlads altid.
Og det er sjovt! De gode sejlere er altid klar til at hjælpe til at gøre mig til en
bedre sejler. Det løfter – både i konkurrencen, og når vi sejler på tur.
Organisationserfaring
Bestyrelsesmedlem i CB66-klubben (2013-2017)
Bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion (2014-2017)
Medlem af forretningsudvalget for Sejlsportsligaen, nu
Sejlsportsligaforeningens bestyrelse (2015-2017)
Formand, Dansk Sejlunion (2017-)
Bestyrelsesmedlem, Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter (2017-)
Præsidiemedlem, Worlds 2018
Erhvervserfaring:
Advokat og medejer i advokatfirmaet Horten (2003-)
Bestyrelsesmedlem i foreningen FOPS (Foreningen for Offentlig Privat
Samarbejde)
Partner i netværket Dagens Dagsorden (netværk for offentlige bestyrelser)
Tidl. bestyrelsesmedlem i Forsyning Ballerup (Ballerup Kommunes
forsyningskoncern)
Tidl. bestyrelsesmedlem i ELSA (European Law Students' Association)

Tidl. bestyrelsesmedlem i FAAF (foreningen af advokater og
advokatfuldmægtige i DJØF)
Tidl. ansvarlig for sekretariatet for Foreningen for Kommunalret og
Forvaltningsret i Danmark
Holding og motivation
Sejlsport og sejlads skal være et naturlig og attraktiv valg for alle aldersklasser
og for alle typer af mennesker. DS skal hjælpe med at gøre det nemt at blive
sejler, uanset hvornår man får lyst eller overskud til at prøve kræfter med
sejladsen.
DS er klubbernes klub. Det betyder, at DS skal støtte og skubbe klubbernes
udvikling og deres arbejde for succes. DS skal arbejde for hele tiden at kunne
levere en god og stærk platform for klubbernes udvikling og for klubbernes
mulighed for at skabe stærke ramme for sejlerlivet - socialt og faglig. DS skal
derfor også gå foran for at vise nye udviklingsmuligheder og tendenser, som
kan være med til at styrke klubberne.
DS skal skabe et stærkt og professionelt fundament for vores bedste sejlere,
der kæmper for guld til Danmark. Vores stjerner er med til at skabe
opmærksomhed om vores sport. De og deres succes er et vigtigt fyrtårn for
udvikling af DS, DS-klubberne og nye sejlere. Hvis vores bedste sejlere skal
vinde guld, skal DS og DS-klubberne også være de bedste til at motivere,
støtte og udvikle talenter og elitesejlere. Deres konstante stræben efter at
være de bedste og være med til at udvikle nye træningsformer og viden, gør
os alle til bedre sejlere – også til aftenkapsejladsen, på tursejlads, eller når vi
hjælper med at uddanne andre sejlere.
En af DS primære udfordring er fortsat at sikre det økonomiske grundlag for at
opretholde et højt og kvalificeret aktivitetsniveau på alle de områder, som DS
beskæftiger sig med. Dette skal fortsat være en del af DS’ primære fokus.
DS har også en stor opgave i at gøre det tydeligt, at DS skaber værdi for hver
enkel medlemsklub. Jeg vil kæmpe for, at DS bliver en mere professionel og
attraktiv samarbejdspartner for klubber, elitesejlere og øvrige
samarbejdspartnere.
Klubbens motivation:
Hellerup Sejlklub kender Line som en pasioneret sejler på alle planer. Både
som familietursejler, og ikke mindst som CB66-sejler, der er med til at give liv
på molen og på terrassen efter aftenmatch. Derudover har Line lagt meget
arbejde i at udvikle Sejlsportsligaen i kraft af hendes medlemskab af
Sejlsportsligaens forretningsudvalg.

Vi mener, at Lines fokus på at sikre et solid økonomisk fundament for DS samt
professionalisere og dygtiggøre DS skal fastholdes. Samtidig skal Lines
begejstring for Sejlsportsligaen sikre, at Sejlsportsligaen fortsat skal være et
fyrtårn for fremtidens klubudvikling og styrkelse af klubfællesskabet i DS
medlemsklubber!
Line har den erfaring og de ledelsesmæssige egenskaber, der gør, at hun kan
stå i spidsen for at udvikle DS de kommende år. Og hun har tålmodigheden til
at skabe et sikkert grundlag for den forandring, som er nødvendig i DS. Hun er
empatisk og lyttende over for gode argumenter og nye ideer, som kan udvikle
sejlsporten. Line er motiveret for at skubbe på de forandringer, der er
nødvendige for at fastholde sejlsport som nationalsport i Danmark. For at
udvikle medaljepotentialet i de bedste sejlere og bringe sejlerglæde ind i flere
danskeres stuer.

Med venlig hilsen

Marie Dela Johnsen
Formand, Hellerup Sejlklub

