Meddelelse fra Bestyrelsen

Marstal, 24 Marts 2014

Bestyrelsen for Marstal Navigationsskole har d. 21. marts 2014 på et bestyrelsesmøde takket af til den afgående rektor
Søren Vestergaard og samtidigt budt den nye mand på posten Jens Naldal velkommen.
Der er ligeledes sket en ændring i bestyrelsessammensætningen ligesom der er sket nykonstituering, da to
bestyrelsesmedlemmer er udtrådt af bestyrelsen og to nye er indtrådt.
Den hidtidige formand for bestyrelsen og teknisk direktør i rederiet Torm Claus Usen Jensen og den tidligere
borgmester for Ærø Kommune Karsten Landro er udtrådt og ind er kommet Fleet Manager i rederiet A2Sea Ulla Bjørndal
Møller og borgmester for Ærø Kommune Jørgen Otto Jørgensen.
Bestyrelsen har konstitueret sig med CEO Peder & Vitta Lysgaard Holding, Anne-Grete Lysgaard som ny formand og
konsulent Søren Staun som næstformand. Formand Anne-Grete Lysgaard udtaler at bestyrelsen gerne vil benytte
lejligheden til at takke rektor Søren Vestergaard for det store arbejde og den entusiasme han har vist gennem de sidste
13 år på Marstal Navigationsskole.
”Søren har været en yderst kompetent rektor for Marstal Navigationsskole og han har samtidigt formået at vedligeholde
og udbygge det fornemme ry Marstal Navigationsskole har overalt i det blå Danmark og også ude i verdenen” udtaler
Anne-Grete Lysgaard.
”Søren trådte til som rektor da skolen var hårdt presset både på elevtal og økonomi, men han har sammen med skolens
øvrige dygtige personale, formået at vende udviklingen således at vi nu står med en navigationsskole med ventelister på
elevoptag og en sund økonomi.” fortsætter Anne-Grete Lysgaard.
”Vi ønsker Søren god vind fremover og er sikker på han ikke slipper kontakten helt med skolen.” Desuden takkede AnneGrete Lysgaard formand Claus Usen Jensen for et flot formandskab.
”Bestyrelsen er glad for samtidigt at kunne byde Jens Naldal velkommen som ny rektor. Vi ser frem til samarbejdet og er
sikre på at Marstal Navigationsskole med Jens ved roret fortsat vil styre en sikker kurs og fortsat vil udvikle sig. Marstal
Navigationsskole skal fortsat levere kvalitetsundervisning og dermed være med til at sikre det blå Danmark får de rette
medarbejdere.”
”Jens har de kompetencer vi søgte hos en ny rektor og samtidigt den brede kontaktflade i erhvervet, der vil medvirke til
at skolen kan fastholde sin stærke position”. Der er velkomstreception for Jens Naldal torsdag den 3. april.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Bestyrelsesformand Anne-Grete Lysgaard.
Mail: agl@lysgaard.com,
Mobil: 40315826

