Min motivation for at stille op:

Mit mangeårige kendskab til sejlunionens virke gør at jeg gerne vil ind i
bestyrelsesarbejdet – i første omgang på suppleantposten for at blive
ordentligt klædt på til senere, at opstille til en egentlig bestyrelsespost.
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
tursejlerne. Jeg vil arbejde for, at vi i klubberne skaber en god læringskultur
for tursejlerne, og her har DS en særlig opgave med at hjælpe dette på vej.
Jeg har endvidere en stærk interesse i, at vi skaber veje til at fastholde de
unge mennesker, der kommer ind i sejlsporten. Vi skal have et godt
talentspor, men vi overser i dag i for høj grad de unge, der ’blot’ har
ambitionen om at blive gode sejlere.
Kompetencer i forhold til arbejdet i Dansk Sejlunions bestyrelse:

Har kendskab til Dansk Sejlunions virke gennem 20 års bestyrelsesarbejde
Aarhus Sejlkub (heraf 10 år som formand) og gennem arbejde i det
hedengangne Jolleudvalg i DS.
Jeg har en passion for alle sejlsportens aspekter – fra kapsejlads, over
tursejlads til historiske elementer (herunder istandsættelse af Spækhugger
D1 + Piratjolle udstillet på Museum for Lystsejlads).

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

Mangeårigt medlem af Piratjolleklubbens bestyrelse. Er på 10. år med i
Spækhugger-klubbens bestyrelse, hvor vi arbejder på fejrings af 50 års
jubilæum.
20 års medlemskab af bestyrelsen for Aarhus Sejlklub, heraf 10 år som
formand.

Eventuel erhvervserfaring:

Uddannet snedker og arkitekt med selvstændig virksomhed.
Har bl.a. bygget ca. 60 Piratjoller, min egen Molich X meter
Eventuel sejladserfaring:
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Sejler tursejlads 6 uger hvert år. Har vundet DM i Piratjolle 6 gange og DM i
Spækhugger 5 gange – sidst i 2019. Herudover har jeg sejlet og kapsejlet en
mængde både.
Har også taget den obligatoriske tur over Atlanten
Klubbens motivation:
(Kommentar og anbefaling, udfyldes af klubbens formand)

Aarhus Sejlklub anbefaler Per som kandidat til suppleantposten i DS
bestyrelse. Per har en usædvanlig bred erfaring med organisationsarbejde
inden for sejlsporten i Danmark og sammen med Per’s brede praktiske
engagement i sejlads, diverse projekter mm. giver dette ham et stærkt
udgangspunkt for at bidrage til udviklingen af DS’ arbejde.
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