Mit navn er Anders Vognsen

jeg er 55 år og har sejlet hele mit liv. Jeg sejler tur og ræs i min Jeanneau 32, SUP, havkajak og de sidste 2
år også været meget aktiv i min Finnjolle og i at få vores fantastiske Jolle afdeling skubbet i gang. Jeg bor i
Veddelev Bygade.
Jeg er klar til at tage en tørn i VSB bestyrelsen. Det som driver mig omkring sejlsport, er at skabe rammer
for sejlerglæde med sikker og sjov sejlads/vand aktiviteter i fokus. I en sejlklub skal der være et bredt fokus
både på dem der vil ræs, dem der vil spas og dem som blot vil nyde/hygge livet i og omkring vores både.
Det vil sige en havn og en klub, hvor der er plads til alle, som nyder vandet, sejlads og samvær. Jeg har i en
årrække siddet i bestyrelsen i Dragør sejlklub, hvor jeg var meget aktiv i at skabe den flotte udvikling der i
samarbejde med den øvrige bestyrelse, klubbens medlemmer, Dragør kommune og de øvrige
sejlsportsforeninger. Involvering og kommunikation er nøglen.
Udover bestyrelsesarbejdet i Dragør har jeg været ungdomstræner og sejlerskoleinstruktør.
Det jeg konkret vil arbejde for sammen med den nye bestyrelse i vsb er - ikke prioriteret
A) skabe den vision og plan for havnens og VSBs udvikling, som vi har drøftet på de seneste GF og som
Corona satte i stå
A) få jolleafdelingen landet i VSB og potentielt få flere joller på vandet (også andre typer end Finn)
B) bygge fundament for tiltrækning af kvinder i jollesejlads
C) udforske muligheder for at genskabe en ungdomsafdeling

D) få bedre styr på logistik og trafik på havnen til gavn for alle
E) sikre vi har en moderne og udviklet havn, som lever op til miljøkrav og hvor mastekran, slæbesteder mv
er i tidssvarende og brugbar stand
Har du spørgsmål så ring 21712406 ;-)
Ses
Anders

