PRÆSENTATION: KANDIDAT TIL HB

Navn: Susanne Schifter Thorsen
Alder: 65 år
Roklub: Bagsværd
Tid i rosporten: 23 år
Foretrukne bådtype: Gig

Forventede arbejdsopgaver:
-

Ansvar for økonomi

-

Deltagelse i HB-møder (mellem 6 og 8 møder om året, i et normalt år)

-

Aktiv deltagelse i det politiske arbejde og i beslutningsprocesser.

-

Du vil få ansvaret for at være bindeled mellem et eller flere af DFfRs udvalg og HB.

-

Diverse repræsentantskabsopgaver ved DFfR-arrangementer og nationale regattaer.

Hvorfor stiller du op til DFfRs Hovedbestyrelse?
Jeg stiller op til genvalg som kandidat til posten som økonomiansvarlig.
Jeg vil gerne være med til at yde en bred indsats for roning, gøre roning mere kendt og populært
samt arbejde for, at vi får flere midler til rådighed til vores sport fra flere og andre end DIF.
Mine kvalifikationer er, dels at jeg er statsautoriseret revisor, dels at jeg har været økonomiansvarlig 2021-2022 samt 2006–2010.
Jeg er medlem af bestyrelsen for Eurow ApS, som jeg var med til at stifte, og som jeg efterfølgende
har deltaget i som revisor, bogholder og bestyrelsesmedlem.
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Hvilke områder brænder du for? (coastal, ungdom, 60+ etc.)
Jeg brænder for, at alle områderne af rosporten skal have bedst mulige vilkår.
Vi skal støtte vores dygtige verdenselite og kaproere, så vi kan fastholde vores tradition for
medaljer på alle niveauer.
Vi skal yde en indsats for ungdomsroerne, for at tiltrække og fastholde dem. Det er en sund og god
sport, både fysisk og socialt, som kan skabe vedvarende sunde og gode motionsvaner. Mange får
også livsvarige venskaber ud af det. Skoleroningen er et vigtigt element som øjenåbner for
rosporten.
60+ har en meget stor betydning i min egen roklub i Bagsværd. Befolkningens gennemsnitsalder
stiger. Rosporten kan man dyrke langt op i årene, dvs. også her kan roning være god motion og
en social aktivitet. Mange 60+ har desuden ressourcer til vedligeholdelse af klubber og både. Det
mener jeg, vi bør udnytte til gavn for alle.
Imellem de to ydergrupper aldersmæssigt skal vi forsøge at tiltrække og fastholde medlemmer
og sikre bredden i roningen ved at skabe og vedligeholde så mange gode tilbud som muligt på
landsplan og i klubberne.
Vi skal også støtte den spændende udvikling af coastal roning, som er i gang.
Desuden brænder jeg for, at der skal være en god kontakt mellem bestyrelsen, sekretariatet,
roklubberne over hele landet og de forskellige udvalg, så bestyrelsen kan støtte en god udvikling
i både klubber, blandt frivillige og sekretariatet, til gavn for alle.
Så handler det om at få prioriteret indsatsen bedst muligt.
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