Generalforsamling 2022

VALGOPLÆG
til Dansk Sejlunions bestyrelse
Dansk Sejlunions generalforsamling skal lørdag den 19. marts 2022 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 22. januar 2022.
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:

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

Valg af formand til Dansk Sejlunions bestyrelse 2022-2024
Valg af medlem til Dansk Sejlunions bestyrelse 2022-2024
Valg af suppleant til Dansk Sejlunions bestyrelse 2022-2024

Navn:

Alder:

Line Markert

45

Adresse:

Postnr./by:

Kuhlausgade 46

2100 København Ø

Telefon:

E-mail:

+45 52344251

line@markert.dk

Medlem af DS-klub:

Hellerup Sejlklub
KDY
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Min motivation for at stille op:

Sejlklubberne og Dansk Sejlunion udvikler sig positivt på mange områder.
Danskernes interesse for sejlsport og livet på vandet giver os en unik
mulighed for at fortsætte denne udvikling.
Jeg brænder for at være med til at udvikle og styrke sejlunionen og unionens
muligheder for at udvikle og styrke sejlklubberne. Sejlunionen skal blive ved
med at inspirere og motivere klubberne til at vise nye udviklingsmuligheder
og tendenser, som kan være med til at styrke klubben og være et attraktivt
fællesskab for aktuelle og nye sejlere. Det skal være tydeligt for den enkelte
sejlklub, at det giver værdi for klubben at være en del af fællesskabet.
Derfor skal sejlunionen også blive skarpere på, hvad klubberne har brug for
fra sejlunionen, og dermed hvordan sejlunionen bedst bruger sine ressourcer
til gavn for fællesskabet.
Der er mange gode eksempler på og ideer til at skabe en endnu tydeligere
rød tråd for erfarne og nye sejlere. Sejlunionen har skabt en god
vidensplatform for bådejere og sejlere. Vi skal blive ved med at styrke
platformen, så det er let for klubberne at finde inspiration og dele viden.
Det danske sejlerlandshold lavede deres bedste præsentation nogen sinde
ved OL i 2021. Konkurrencen bliver stadig hårdere. Derfor skal sejlunionen
og medlemsklubberne være de bedste til at motivere, støtte og udvikle
talenter og elitesejlere, hvis vores bedste sejlere skal vinde guld. Det skal vi
være ved at tænke nyt og samarbejde om de bedste mulige rammer. Den
viden, vi opnår i arbejdet med eliten, får vi gavn af i sejlsporten generelt.
Når sejlunionen i 2022 vedtager en ny strategi, vil den være ambitiøs og
kræve ressourcer. Et langt sejt træk har endelig åbnet for nye partnerskaber
og styrket finansiering. Det arbejde skal fortsætte. Det kræver penge at
realisere ambitionerne for dansk sejlsport.
Kompetencer i forhold til arbejdet i Dansk Sejlunions bestyrelse:

Som advokat og professionelt bestyrelsesmedlem er mit fokus, at vi skal
være bedst muligt forberedt på fremtidens udfordringer og muligheder.
På samme måde skaber sejlunionen mest værdi for sejlere og sejlklubber
ved at være en stærk sparringspartner, hvis fundamentet skal efterses og
når udviklingen giver udfordringer.
Mit store professionelle netværk i det offentlige Danmark kan jeg bruge
aktivt til at skabe gode relationer til mange strategiske samarbejdspartnere
for Sejlerdanmark.
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Jeg har siddet i sejlunionens bestyrelse i otte år, heraf fem som formand.
Det har givet mig indsigt i organisationen og de aktiviteter, som sejlunionen
beskæftiger sig med. Det giver et godt grundlag for at sparre med og
udfordre organisationen.
Eventuel erfaring som leder, frivillig eller ansat i klubber og foreninger:

•
•
•
•
•
•

Formand, Dansk Sejlunion (2017-)
Medlem af arbejdsgruppen for DIFs politiske program 2021-2025.
Bestyrelsesmedlem, Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter
(2017-), herunder medlem af forretningsudvalget
Bestyrelsesmedlem i Dansk Sejlunion (2014-2017), økonomiansvarlig
2015-2017
Medlem af forretningsudvalget for Sejlsportsligaen, nu
Sejlsportsligaforeningens bestyrelse (2015-2017)
Bestyrelsesmedlem i CB66-klubben (2013-2017)
Præsidiemedlem, Worlds 2018

Eventuel erhvervserfaring:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advokat og medejer i advokatfirmaet Horten (2003-)
Mine primære arbejdsområder er strategisk og juridisk rådgivning af
offentlige myndigheder og virksomheder, som ejer eller regulerer
kritisk infrastruktur, fx havne, energi- og forsyningsanlæg,
klimatilpasning m.v.
Bestyrelsesmedlem i AffaldVarme Aarhus (2020 -)
Bestyrelsesmedlem i Aarhus Havn, (2020 –)
Bestyrelsesuddannelse Insead (2019)
Partner i netværket Dagens Dagsorden (netværk for offentlige
bestyrelser)(2017-)
Bestyrelsesmedlem i Fonden Aarhus International Sejlsportscenter
(FAIS), (2017-)
Tidl. bestyrelsesmedlem i Forsyning Ballerup (Ballerup Kommunes
forsyningskoncern)(2010-2015)
Bestyrelsesmedlem i foreningen FOPS (Foreningen for Offentlig Privat
Samarbejde)(2013-2017)
Tidl. bestyrelsesmedlem i FAAF (Foreningen af advokater og
advokatfuldmægtige i DJØF)(2004-2006)
Tidl. ansvarlig for sekretariatet for Foreningen for Kommunalret og
Forvaltningsret i Danmark (2004-2008)
Tidl. bestyrelsesmedlem i ELSA (European Law Students' Association)

Eventuel sejladserfaring:
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Glæden ved at sejle har jeg fået ind med modermælken. Friheden,
livsnydelsen og fællesskabet er grundtrimmet i min sejlerglæde.
Sommertogter og weekendture 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.
Klubbens motivation:
(Kommentar og anbefaling, udfyldes af klubbens formand)

Jeg har kendt Line Markert gennem mange år - både som medlem af
Hellerup Sejlklub, formand for Dansk Sejlunion og som sejler i CB66 klassen.
Line er i alle sammenhænge seriøs og velforberedt i forhold til hendes
arbejde såvel som hendes engagement i sejlsporten.
Line har desuden, i min optik, en rigtigt god evne til at lytte og indsamle
input fra relevante parter samt at samle det fornødne input som forberedelse
til svære beslutninger. I tillæg til det, har Line viljen og energien til at
eksekvere på beslutninger og gennemføre planer.
Line har i sine år som formand for Dansk Sejlunion, udstukket og fastholdt
en kurs for udviklingen af sejlsporten, såvel som sejladsen i almindelighed,
som jeg mener skal fortsætte under Lines kyndige ledelse.
Line har forudsætningerne, erfaringen og de ledelsesmæssige egenskaber,
der gør, at jeg mener hun fortsat skal stå i spidsen for at udvikle DS de
kommende år.
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Underskrifter:
DS-klubbens formand:
Jeg indstiller hermed ovennævnte kandidat til formand for Dansk Sejlunions bestyrelse.
Hellerup, den 14/1 2022

________________________________
Formandens underskrift
Nikolaj Bjørnholm
Hellerup Sejlklub
________________________________
Navn / DS-klub
Kandidaten:
Jeg bekræfter hermed, at jeg accepterer indstilling af mig som kandidat til
formand/bestyrelsesmedlem/suppleant (streg over) til Dansk Sejlunions bestyrelse, samt at
jeg er aktivt medlem af en DS-klub.
Den

/

- 2022

_________________________________
Kandidatens underskrift

