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Navn: Conny Sørensen 

Alder: 63 

Roklub: SKJOLD 

Tid i rosporten:  41 år 

Foretrukne bådtype: Inrigger 

 

 

Hvorfor stiller du op til DFfRs Hovedbestyrelse?  

Spændende mennesker, aktiviteter, opgaver og udfordringer i en sport, som jeg holder meget af 

og har dyrket i mange år gør, at jeg gerne stiller op igen til posten som økonomiansvarlig.  En post 

som jeg blev valgt ind til i 2014.  

Bestyrelsesarbejde har altid fyldt meget i mit liv - det har været i min klub, i DFfR, i skolebestyrelse 

og i mit professionelle arbejdsliv.  Gennem dette arbejde har jeg fået en masse erfaring, som jeg 

gerne vil bruge i roning.  

Frivilligt arbejde, hvor jeg kan være med til at gøre en forskel, betyder også meget for mig. Det 

håber jeg at gøre i roning, lige som jeg også gør i f.eks. SOS børnebyerne og Roskilde Festival. 

Jeg er økonom fra CBS, hvor jeg også har været ekstern lektor. Er uddannet stats. aut. revisor og 

har været partner hos KPMG (international revisionskæde). Senere har jeg været økonomidirektør 

i sektorer som den finansielle, kursus og uddannelse samt rådgivende ingeniører. Den erfaring jeg 

har fra topledelsen i store og små organisationer, samt ansvaret for økonomi- og administrative 

funktioner, vil jeg også gerne bruge på roning. 

Hvis jeg kan bidrage med at udvikle dansk roning i en positiv retning inden for bredde og elite, 

samt være med til at opfylde vores mission om at fremme og udbrede dansk rosport og vores 

vision om at styrke og samle dansk roning og øge glæden ved roning, vil jeg være glad. 

Hvilke områder brænder du for? (coastal, ungdom, 60+ etc.)  

Jeg er motionsroer og brænder for mange sider af dansk roning, vores holdsport og fællesskab: 

- sikre god motion gennem roning som f.eks. initiativer a la sportsroning 

- bidrage til at gøre roning interessant for ungdommen, så vi sikrer roningens overlevelse 

- bidrage til at skabe gode forhold for vores elite, så roning bliver kendt og noget vi kan være 

stolte af 
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- være med til at udvikle roning med nye aktiviteter og fremme f.eks coastal og ergometer  

- sikre støtte til klubber, undgå bureaukrati og kun sætte regler for det vi kan overholde. 


