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:

Marselisborg Sejlklub

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

Valg af medlem til Dansk Sejlunions bestyrelse 2021-2023
Valg af suppleant til Dansk Sejlunions bestyrelse 2021-2023

Navn: Nils Andersen

Alder: 54

Adresse: Fuglesangs allé 101, 6.th.

Postnr./by: 8210 Aarhus

Telefon: 26161262

E-mail: nils@anders1.dk

Medlem af DS-klub: Marselisborg Sejlklub

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

Alle aspekter omkring livet på vandet motiverer og inspirerer mig. Jeg stiller
op fordi jeg gerne vil bidrage til at udvikle og understøtte sejl- og vandsport.
Jeg vil gerne med helt op i styrehuset og bidrage med min energi og mine
erfaringer, både med klubudvikling, bæredygtighed, ungdomsarbejde, talent
og elite og ikke mindst tursejlads.
Én af mine passioner er ledelse og jeg brænder for at skabe resultater,
gennem udvikling af mennesker og processer. Som menneske er jeg en
nærværende holdspiller der motiveres af de dynamikker der opstår mellem
mennesker der løfter i flok.
I mine 6 år som bestyrelsesmedlem i Marselisborg Sejlklub har jeg haft
Dansk Sejlunion som arbejdsområde, hvilket har givet mig mange gode
relationer i unionen og fin en indsigt i hvilke opgaver der arbejdes med her.
Kompetencer i forhold til arbejdet i Dansk Sejlunions bestyrelse:

Jeg er et meget samarbejdende og lyttende menneske. Både i mit
professionelle- og fritidsvirke har jeg solid erfaring med at arbejde
udviklingsorienteret og løsningsorienteret.
Jeg navigerer fint i situationer med mange aktører, hvor det ofte har været
min rolle at skulle være brobygger mellem de mange interesser, holdninger
og meninger. I disse komplekse processer evner jeg at finde vej og
organisere mennesker så alle naturligt føler og tager ansvar og ejerskab.
Eventuel erfaring som leder, frivillig eller ansat i klubber og foreninger:

Min erfaring stammer fra mange års erhvervserfaring som leder og chef i
større danske virksomheder. Min erfaring med frivilligt arbejde er bred og
alsidig. Her har jeg bl.a. haft muligheden for at arbejde med:
-

Ungdomsarbejde i Marselisborg Sejlklub.
Klubudviklingsarbejde på tværs i klubben.
Arrangere og afholde sejl- og surfstævner.
Opbygning af et 35 mands stort baneteam til Worlds 2018.
Generelt bestyrelsesarbejde i Marselisborg Sejlklub.
Styregruppemedlem i ”Elite og Talent center Aarhus”.
Ledelsesudvikling som bestyrelsesmedlem i Ledernes
Hovedorganisation Øst.
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Eventuel erhvervserfaring:

Indledningsvis uddannet elinstallatør derefter videreuddannet indenfor
ledelse, hvor jeg har beskæftiget mig med teknisk Facility Management de
sidste 20 år, primært hos store virksomheder som Steen & Strøm, DR,
Grundfos og Siemens Gamesa.
Eventuel sejladserfaring:

Min egen sejlerfaring er begrænset og karakteriseres bedst som hyggesejler!
- Enkelt sæson som optimistsejler som barn.
- Sommerferie jollesejlads som teenager (mest wayfarer).
- Lidt motorbådssejlads også ifm. fritidsdykning som ung mand.
- Fritids- og tursejler i egen kølbåd (Drabant 30) gennem de sidste 8 år.
- Kapsejlads gast på min sejlerskole instruktørs Maxi 84 i 3 sæsoner.
Klubbens motivation:
(Kommentar og anbefaling, udfyldes af klubbens formand)

Nils Andersen har deltaget meget aktivt i Marselisborg Sejlklub som leder i
ungdomsafdelingen og medlem af bestyrelsen, ikke mindst med opbygning af
baneteam til VM i sejlsport 2018 og efterfølgende til stævner i regi af Sailing
Aarhus.
Senest er Nils udpeget som MS repræsentant i styregruppen for Elite – og
Talentcenter Aarhus.
Nils engagere sig altid 100% i de opgaver han påtager sig og har oparbejdet
et stort netværk inden for sejlsporten.
Fra Marselisborg Sejlklub kan vi derfor varmt anbefale Nils kandidatur.
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