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:

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

Navn:

Alder:

Lotte Meldgaard Pedersen

48

Adresse:

Postnr./by:

Skæring Parkvej 59

8250 Egå

Telefon:

E-mail:

21452547

LotteMeldgaard.pedersen@sweco.dk

Medlem af DS-klub:

KDY
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Min motivation for at stille op:

Jeg stiller op til bestyrelsen, fordi jeg gerne vil bidrage til at gøre forholdene
endnu bedre for den store mangfoldighed af danske sejlere, der spænder fra
optimister over målrettede OL-sejlere/-aspiranter til hygge og familiesejlere.
Jeg er og har selv været en del af det hele, og vil gerne bruge min store
erfaring til at gøre Dansk Sejlunion endnu bedre.
Dansk Sejlunion skal skabe rammer der giver børn lyst til at komme på
havnen og med leg kaste sig ud i sejlsporten, sikre optimale rammer for
vores elitesejlere, understøtte den solide base i sejlklubberne, der gerne skal
generere livslang involvering i sejlsport på alle niveauer.
Kapsejlere er også stærkt afhængige af, at der er dygtige officials og
frivillige, der kan sørge for optimale stævner. Dansk Sejlunions
uddannelsessystem skal målrettes, så flere dygtige unge mennesker også
vælger at forfølge en karriere som højt kvalificerede officials, så vi sikrer en
foryngelse. Danmark skal fastholde evnen til at afholde verdensklasse
stævner.
Kompetencer i forhold til arbejdet i Dansk Sejlunions bestyrelse:

Mine kompetencer for at deltage i Dansk Sejlunions bestyrelse dækker over
både erfaringer med at sejle gennem det meste af mit liv, erfaring med
bestyrelses-/organisationsarbejde samt en professionel karriere som
civilingeniør med omdrejningspunkt i bæredygtighed, havet, vores kyster og
havne.
Jeg har siddet i komiteen for matchrace i World Sailing (ISAF 2004-2011)
samt KDYs bestyrelse fra 2015-2017.
Derudover har jeg igennem en lang årrække været vice præsident i Women’s
International Matchrace Association (WIMRA).
Jeg har et bredt kendskab til sejlermiljøet i Danmark gennem
ungdomssejlads i klubberne omkring Aarhus, mange års sejlads på Øresund
og nu igen sejlads med omdrejningspunkt omkring Egå/Aarhus/Østjylland.
Eventuel erfaring som leder, frivillig eller ansat i klubber og foreninger:

Jeg har igennem mit voksenliv lagt en stor frivillig indsats som frivillig
hjælper til stævner: som umpire til matchrace stævner, mediebåd, på
dommerbåd og mærkebåd til diverse større stævner i Danmark.
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Eventuel erhvervserfaring:

Jeg er uddannet civilingeniør og har derigennem arbejdet med
bæredygtighed, havne, kyster og klimatilpasning siden 1998 i større
rådgivende ingeniørvirksomheder.
Eventuel sejladserfaring:

Jeg har sejlet det meste af mit liv. Tursejlads i min barndom inden det gik løs
i optimist efterfulgt af yngling. Dernæst engageret i det kvindelige
storbådsprojekt Libresse inden jeg blev fanget af matchrace miljøet på
Øresund. Har sejlet matchrace på internationalt topniveau igennem 20 år og
i +40 forskellige bådtyper med OL-deltagelse i London, verdensmester 2015
samt nominering til World Sailor of the Year som højdepunkter. De seneste
år er familiesejlads blevet genoptaget, og konkurrencefokus er blevet rettet
mod den hjemlige sejlsportsliga og WOW-sejlads.
Klubbens motivation:
(Kommentar og anbefaling, udfyldes af klubbens formand)

Som formand for KDY kan jeg kun anbefale valg af Lotte til bestyrelsen.
Igennem rigtig mange år har Lotte været involveret i frivilligt
organisationsarbejde, elitesejlads og hun har et stærkt netværk blandt
sejlere og officials.
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