
 
 
Martin Nielsen, 51 år, Ingeniør. 
 
Jeg er opvokset i en sejler familie og har sejlet det meste af mit liv, både i Danmark og rundt omkring i 
verdenen når det har været muligt.  
I dag er jeg glad for hygge sejladser på fjorden med familien i vores gamle, men smukke, motorbåd KROY III, 
som kan nydes på plads 21 i Veddelev. 
Derudover får jeg igen styret mit kapsejladsbehov i min Finnjolle (DEN303) sammen med alle de andre Finn 
entusiaster som pt. holder til i VSB. 
 
Havnen er vokset til at være en betydelig del af mit fritidsliv de seneste år og jeg vil gerne bidrage mere 
direkte til VSBs udvikling frem for blot at være en glad men relativ passiv bruger af havnen og klubben. 
Overordnet ønsker jeg at VSB skal være et godt udgangspunkt og base både, praktisk og socialt for alle som 
har en passion for at være på vandet. 
-og at vi alle trives og kan have det det sjovt sammen når vi er på havnen. 
 
Jeg har ikke tidligere været med i bestyrelsesarbejde i foreninger, men forventer at kunne råde bod for 
dette i form af passion, drive og gå-på-mod. Derudover har jeg pt. den ekstra plads i kalenderen som jeg 
formoder vil være nødvendigt for at kunne bidrage aktivt i VSB’s bestyrelse. 
 
Her er at par af de områder jeg mener der kan tages yderligere fat på i VSB, og som jeg håber konkret at 
kunne bidrage til: 
 
1. Få gang i flere tilbud og aktiviteter i vinterhalvåret, således at "sejlsæsonen" bliver forlænget til en helårs 
aktivitet.  
2. Forsætte med at udvikle faciliteter, tilbud og aktiviteter omkring jolle sejlads - gerne med mange 
forskellige jolle typer samt aktive sejlere af alle køn og alder.  
3. Gøre havnen og klubben så tilgængelig og attraktiv som muligt for juniorer og/eller nye sejlere af alle 
slags. 
4. Organisation af parkering, stilladser, landpladser mv. – det virker som om at der et en øget aktivitet på 
havnen -hvilket er godt, men måske kan logistikken forbedres? 
 
Jeg ser frem til generalforsamlingen i morgen. 
 
Med venlig hilsen, 
 
Martin Nielsen 
Ringøvej 17  
4000 Roskilde 


