Vikingeklubben Jomsborg

PROFIL

Bestyrelsesmedlem Jørgen Nybo
-------------------------------PROFIL: Jeg hedder Jørgen Nybo, er gift med Hanne. Bor
på Christiansbjerg. Aktiv tennisspiller, glad for det kolde
vand og lidt af en motionsfreak. Uddannet som
elektroingeniør, selvstændig erhvervsdrivende i 15 år inden
for datakommunikation, parallelt med et lektorjob ved
Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Nu pensioneret.
MOTIVATION: Jeg har været vinterbader, siden jeg var
barn. Medlem af jomsborg siden 1992. Sidder i
bestyrelsen, da jeg gerne vil være med til, at fremme
vinterbadning og samtidig være med til, at bevare klubben
som et fristed, hvor man kan mødes, ung som gammel, på
tværs af sociale skel og nyde fælleskabet omkring det
kolde gys. Vil desuden gerne bruge mine faglige
kvalifikationer til gavn for klubben.
KOMPETENCER: Har siddet i bestyrelsen i 9 år. De seneste 7 år som formand for
Byggeudvalget, med ansvar for byggeri af saunaer, klubhus, mandskabsrum og
mødelokale samt nyanskaffelser og forbedring af klubbens faciliteter.
Initiativtager til udvidelse af Den Permanente Badeanstalt og nu formand for
Udvidelsesudvalget, der skal sikre finansiering af udvidelsen.
Har desuden siddet i en række ad hoc udvalg, herunder IT udvalg og ansættelsesudvalg.
HOLDNINGER: Jeg mener vi skal bestræbe os på, at bevare jomsborg som et fristed
baseret på gensidig tillid og så få regler som muligt. På Jomsborg er vi en del af et
fællesskab, hvor vi hilser på hinanden og viser hensyn.
Jomsborg er en stor klub med mange medlemmer og det er godt at så mange mennesker,
mand som kvinde, ung som gammel kan få del i dette helsebringende gode. Vi skal
fremme vinterbadning, men det stiller store krav til os alle, men bestyrelsen i
særdeleshed.
Jeg vil arbejde for, at klubben kan vokse, men kontrolleret, så alle der gerne vil
vinterbade, kan gøre det på Jomsborg. Det er i fuld overensstemmelse med vores
formålsparagraf om at fremme vinterbadning.
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