
Indstillinger til Danske Tursejleres bestyrelse 2022        

 

Opstilling til genvalg til bestyrelsen i      

Danske Tursejlere. 

Jeg hedder Claus Boisen er 44 år og er 

havnemester og partner i Marina Minde, som 

ligger i toppen af Flensborg fjord. 

Siden 2008 har jeg beskæftiget mig med drift af 

lystbådehavn. Inden jeg begyndte mit arbejde 

som havnemester var jeg selvstændig 

tømrermester/entreprenør, og har bl.a.  beskæftiget mig med produktion af 

træelementer til parcelhuse både i ind-og udland. 

Jeg har altid været meget aktiv inden for sejlsport, og har deltaget i en del 

kapsejladser i forskellige bådtyper. Ligeledes har jeg været meget aktiv inden for 

windsurfing, hvor jeg i en længere periode deltog i forskellige mesterskaber. 

Pt. er jeg den glade ejer af en 21fods Jeanneau og en mindre motorbåd. 

Jeg stiftede bekendtskab med Danske Tursejlere gennem vores lystbådehavn, og har 

deltaget i messer hvor også Danske Tursejlere har været repræsenteret.  

Jeg blev valgt til Danske Tursejleres bestyrelse i april 2016 og har gennem min første 

periode som bestyrelsesmedlem lært en masse om danske sejlerorganisationer samt 

om tur- og fritidssejlernes behov og ønsker.  

Jeg ønsker derfor at genopstille og bidrage til den fortsatte udvikling af Danske 

Tursejlere som organisation. 

 

Med sejlerhilsen 

Claus Boisen 

 

 

 



Indstilling om genvalg til bestyrelsen  

Mit navn er Dorthe lemming og jeg er på valg til endnu 2 år i bestyrelsen, hvor jeg 

sidder i aktivitets udvalget. 

Det var på en tur med Danske tursejlere at jeg blev spurgt om det ikke var noget for 

mig, det havde jeg slet ikke overvejet, da jeg ikke havde nogen form for erfaring 

med sådan et stykke frivilligt arbejde i en bestyrelse 

For 4 år siden blev jeg så valgt som eneste kvinde til bestyrelsen, jeg viste ikke på 

daværende tidpunkt hvad jeg sagde ja til, men jeg er blevet klogere og har nu fundet 

det jeg syntes jeg kan bidrage med, nemlig børnene, familierne, de unge og sidst 

men ikke mindst os kvinder …. 

I aktivitets udvalget har jeg lige nu fokus på os kvinder og vores grænser for hvornår 

vi syntes at “ nok er nok” og hvad der skal til for vi stadig finder tryghed i at drage på 

vandet samt hvad der har gjort at nogle kvinder stopper med at sejle, det håber jeg 

at finde nogle svar på 

Som person er jeg frisk og udadvendt, finder glæde i at tale med alle typer 

mennesker i havnene for der igennem at fortælle om vores forening , jeg er 60 år og 

er gift med Erik som jeg deler min glæde med på vandet, vi er tursejlere og startede 

med at sejle for 14 år siden og nyder stadig de udfordringer der indimellem opstår. 

Jeg håber at blive genvalgt så jeg kan forsætte med at bidrage med ideer til 

fremtiden . 

De bedste sejler hilsner fra  

Dorthe Lemming. 



Genopstilling til valg til bestyrelsen i Danske  

Tursejlere.                                                      

   

 

Jeg hedder Palle Søby, er 68 år, og arbejder som selvstændig revisor i Odense, hvor 

jeg også bor i den østlige del. Jeg har boet i Odense altid. 

Sammen med min hustru, Elise har jeg en Omega 34, Fluks af Kerteminde, som vi 

bruger flittigt til både tursejlads og lidt kapsejlads, såsom aftenkapsejladser og Fyn 

Rundt fra Kerteminde. Omegaen har vi haft siden 1995, og før den havde vi en Nordisk 

Snekke, som vi købte i 1975. 

Før vi selv købte båd, sejlede jeg nogle år som gast, og lærte alle de elementære ting, 

og da vi købte Snekken, tog jeg duelighedsbevis for at få lidt teori med. 

Jeg blev meldt ind i Danske Tursejlere for nogle år siden, både p.g.a. de gunstige 

forsikringer, og fordi en del af de venner, som vi sejler sammen med fra Kerteminde, 

fortalte om foreningens gode tilbud, og fordi jeg tror på, at der også er behov for et 

alternativ til Dansk Sejlunion, til at tale tursejlernes sag. 

Gennem mit medlemskab af Kerteminde Sejlklub er jeg også medlem af Dansk 

Sejlunion. 

Når jeg gerne vil genopstille til bestyrelsen, er det fordi jeg tror, jeg kan bidrage til den 

fremadrettede udvikling i Danske Tursejlere på et strategisk og på et taktisk niveau. 

Foreningen gør et flot stykke arbejde med at sætte fokus på tursejladsens mange 

aspekter, gode havnefaciliteter, turbøjer og et flot og interessant klubblad, og det vil 

jeg fortsat gerne deltage i. 

Jeg har erfaring med bestyrelsesarbejde nu og tidligere fra H C Andersen Marathon, 

Det Danske Spejderkorps, Nordisk Snekke Klub, Fjordager Erhvervs Klub, Seden Skoles 

Bestyrelse, Repræsentantskabet i Nordøstfyns Elforsyning, vores lokale 

grundejerforening og gennem mit arbejde som Statsautoriseret Revisor.  

Jeg har ligeledes et godt kendskab til Søsportens Sikkerhedsråd, hvor jeg gennem flere 

referencegrupper har været med til at præge indsatsen for sikker sejlads. 

En af de store udfordringer som sejlerlivet står foran, er en skæv aldersfordeling 

blandt de aktive sejlere, hvor der desværre kommer alt for få nye sejlere til. Der ligger 



her en stor udfordring med at få yngre børnefamilier til at komme med ud og sejle og 

deltage i den herlige tilværelse, som sejlerlivet er. 

Med venlig sejlerhilsen 

Palle Søby 

Egholmen 88 

5240 Odense NØ 

 

Præsentation Karsten Kristiansen 

Danske Tursejlere, Generalforsamling 2022 

Jeg er 63 år og har siden 2018 været bestyrelsesmedlem i Danske Tursejlere, hvor 

jeg ud over det almindelige bestyrelsesarbejde har indgået i 

Kommunikationsudvalget samt senest i det nyetablerede ”Havforum”-udvalg. 

Privat er jeg uddannet forhistorisk arkæolog og efter en længere årrække i staten 

har jeg gennem de seneste 22 år drevet selvstændig kultur- og naturhistorisk 

konsulentvirksomhed med særligt henblik på formidling. 

Indehaver af Yatchskipper 3 og sejler Nauticat 38, som jeg gennem årene har 

renoveret og opgraderet gennemgribende. Har 3 børn – 1 endnu hjemmeboede – 

sammen med min kone Susanne. 

Elsker tursejlads i såvel danske og nordiske farvande. 

 


