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:

Aarhus 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:

Alder:

Per Risvang

67

Adresse:

Postnr./by:

Godthåbsgade 29

Aarhus 8000 C

Telefon:

E-mail:

0045 20997387

piratfabrikken@stofanet.dk

Medlem af DS-klub:

Aarhus Sejlklub ( indstiller ) Sejlklubben BUGTEN Aarhus
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Min motivation for at stille op:

Mit mangeårige kendskab til sejlunionen gjorde at jeg i 2020 stillede op som
suppleant og blev valgt. Da der kort til efter var forfald i bestyrelsen kom jeg
med i bestyrelsen som fuldt medlem.
Jeg vil have et særligt fokus på dygtiggørelse af sejlere på alle niveauer. Min
erfaring er, at vi har en særlig udfordring omkring dygtiggørelse af
tursejlere. Jeg vil arbejde for, af vi i klubberne skaber en god læringskultur
for tursejlere, her har DS en særlig opgave med at hjælpe dette på vej.
Jeg har også en interesse i at vi skaber veje for at fastholde de unge i
sejlsporten. Det er de få der kommer til OL, vi skal også satse på de mange
der ”blot” vil være gode sejlere.
Kompetencer i forhold til arbejdet i Dansk Sejlunions bestyrelse:

Har kendskab til DS’s virke gennem 20 års bestyrelsesarbejde i Aarhus
sejlklub (heraf 10 år som formand) og gennem arbejde i det hedengangne
jolleudvalg i DS.
Jer har passion for alle sejlsportens aspekter, fra kapsejlads, over tursejlads
til historiske elementer (bla. istandsættelse af Spækhugger DEN-1 og
piratjoller udstillet på muset i Svendborg).

Eventuel erfaring som leder, frivillig eller ansat i klubber og foreninger:

Mangeårig medlem af piratjolleklubbens bestyrelse. Er på 11 år med i
spækhugger-klubbens bestyrelse, hvor vi i 2020 lavede flere events som
fejringen af 50 år.
Og så lige 20 år i Aarhus sejlklubs bestyrelse, heraf 10 år som formand.

Eventuel erhvervserfaring:

Uddannet snedker og arkitekt med selvstændig virksomhed. (pt. 6
spækhuggere på værkstedet til modernisering) Har bygget ca. 60 piratjoller
og min egen Molich X meter (Trines Tvangsarv)
.
Eventuel sejladserfaring:
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Har sejlet altid.
Sejler tursejlads 6 uger hvert år. Har vunder Piratjolle DM 6 gange og 5
gange i spækhugger sidst i 2019.
Har også taget den obligatoriske tur over Atlanten.

Klubbens motivation:
(Kommentar og anbefaling, udfyldes af klubbens formand)

Aarhus sejlklub anbefaler Per som kandidat til bestyrelsen i DS. Per har en
usædvanlig bred erfaring med organisationsarbejde inden for sejlsport i
Danmark og sammen med Per’s brede praktiske erfaring i sejlads, div.
projekter mm. har han et stærkt udgangspunkt for at bidrage til udvikling af
DS` arbejde
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