Generalforsamling 2021

VALGOPLÆG

til Dansk Sejlunions bestyrelse
Dansk Sejlunions generalforsamling skal lørdag den 20. marts 2021 vælge medlemmer af
bestyrelsen og en suppleant til bestyrelsen.
Sejlklubber, som er medlem af Dansk Sejlunion, kan indstille kandidater. Forslag til kandidater
skal være modtaget i Dansk Sejlunions sekretariat senest lørdag den 23. januar 2021.
Opstilling kan ske ved at sende en mail til ds@sejlsport.dk vedhæftet denne indstilling.
Indstillingen skal omfatte beskrivelse af kandidat og et valgoplæg – følg skemaet nedenfor:
Vedlæg et digtalt billede (jpg). Vi bruger billedet til præsentation af kandidaterne på
www.dansksejlunion.dk
Klub:

Virksund Sejlklub

indstiller hermed følgende kandidat i forbindelse med (sæt kryds)
Valg af medlem til Dansk Sejlunions bestyrelse 2021-2023 X

Navn:

Alder:

Jens Kofoed

1957 – 63 år

Adresse:

Postnr./by:

Tapdrupvænget 7

8800 Viborg

Telefon:

E-mail:

31313310

jenskofoed@live.dk

Medlem af DS-klub:

Virksund Sejlklub

CL 6. december 2020
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Min motivation for at stille op:

Har du først lært at sejle og fået smag for sejlerlivet, er det en sport og en livsstil, som du har
glæde af hele livet. Jeg vil gerne bidrage til fortsat at få flere yngre og ældre ud og sejle, uanset
om det er på eliteplan eller som breddeidræt.
En fælles overordnet organisation har som styrke, at de med en vis tyngde kan tage principielle
spørgsmål op overfor eksterne myndigheder. Det skal vi fortsat benytte os af, ligesom vi internt
skal blive bedre til at udfolde de gode ideer og produkter på tværs til glæde for flere.
Jeg har sejlet hele livet. Jeg vil nok sejle resten af livet for det virker inspirerende og
livsbekræftende. Jeg er en af mange tusinde sejlere, som vel kan betegnes som havets
motionister, hvor kapsejlads og tursejlads går hånd i hånd.
Jeg har været medlem af sejlklubber både på Sjælland og i Jylland gennem livet og oplevet flere
forskellige klubbers vilkår. Jeg er i dag formand for en sejlklub i Limfjorden og kan bidrage med
bl.a. mine kompetencer, min erfaring fra samarbejde med andre og fra klubaktiviteter.
Kompetencer i forhold til arbejdet i Dansk Sejlunions bestyrelse:

Jeg er vant til gennem 40 år at lede mennesker og samarbejde med andre. Jeg har bl.a. været
medlem af koncernledelse, været chef for myndighed, været chef for ledelsessekretariat og bl.a.
arbejdet med kommunikation og været formand for samarbejdsudvalg.
Eventuel erfaring som leder, frivillig eller ansat i klubber og foreninger:

Jeg er i dag formand for en sejlklub med ca. 120 medlemmer. Som de fleste sejlklubber har vi et
unikt fællesskab omkring sejlerliv og kerneaktiviteter.
Som yngre har jeg bidraget til at etablere en windsurferklub. Jeg har sat sejladsplanlægning på
skaft i duelighedsundervisning og ledet praktisk duelighed i tre år. Jeg har taget initiativ til, at tre
klubber er gået sammen om ungdomssejlads for at få flere unge i nærområdet til at sejle.
Eventuel erhvervserfaring:

Jeg har været ansat i forsvaret gennem 40 år og været leder og chef i forskellige stillinger og på
forskellige niveauer, herunder bl.a. forsvarsministeriet, forsvarskommandoen, myndigheder og
enheder mv. Jeg har bl..a. arbejdet med strategi, samarbejdet og forhandlet med forskellige
medarbejdergrupper, interesseorganisationer, private selskaber og internationale organisationer.
Eventuel sejladserfaring:

Jeg lærte at sejle i optimistjolle som otte årig. Senere sejlede jeg Europajolle og andre joller, Hbåd, folkebåd og windsurfer. Jeg har deltaget i danmarks- og nordiske mesterskaber i hhv.
optimistjolle og Europajolle. I dag er jeg ejer af en Knarr. Sammen med min besætning sejler vi
især kapsejlads i Limfjorden.
Klubbens motivation:
(Kommentar og anbefaling, udfyldes af klubbens formand)
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Virksund Sejlklub indstiller jens Kofoed til dansk Sejlunions bestyrelse. Jens råder over
kompetencer og erfaring til at kunne bidrage til Dansk Sejlunions bestyrelsesarbejde og opgaver.
Jens har erfaring fra frivilligt foreningsarbejde i Virksund Sejlklub og Limfjorden. Han arbejder
ud fra et helhedssyn og fremtidsperspektiv.
Jens er en arbejdsom og motiveret formand, som altid ser muligheder fremfor begrænsninger.
Jens er god til at skabe et hyggeligt samarbejdsmiljø i bestyrelse og udvalg og Virksund Sejlklubs
bestyrelse giver ham på egne og klubbens vegne de bedste anbefalinger.
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