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Medlem af  repræsentantskabet for Holbæk Erhvervsforum, 2013 -  

Medlem af bestyrelsen i Fonden Holbæk ART 

 

Min erhvervsmæssige baggrund 

Jeg har drevet selvstændig virksomhed indenfor reklame, markedsføring og virksomhedsrådgivning i 15 år. 

Her har jeg bl.a. ydet konsulentbistand til nye og etablerede virksomheder i forhold til forretnings- og 

strategiplaner. Jeg har foretaget projektplanlægning og gennemførelse af store såvel som små projekter. 

Jeg har været ledelsesrådgiver for bestyrelser og direktioner i forskellige virksomheder og 

brancheforeninger. Jeg er oprindeligt uddannet i et pengeinstitut indenfor rådgivning, finansiering,  

investering, pension og forsikring og har siden efteruddannet mig  i forhold til ledelse, markedsføring og 

reklame.  

Jeg har siddet i Concuras bestyrelse i 3 år i perioden 2010-2012 og været direktør i Concura siden 1.1.13. 

 



Det socialpolitiske som den røde tråd 

Jeg har gennem mit liv altid haft interesse for politik. I 12 år sad jeg i skolebestyrelsen heraf 8 år som 

formand. Jeg har deltaget aktivt i lokalpolitik, og har deltaget som politiker i gruppemøder, politiske 

forhandlinger mm..   

Det socialpolitiske arbejde har altid ligget mig på sinde og været et omdrejningspunkt for mit virke og  

årsagen til, at jeg er havnet på den hylde, hvorfra jeg i dag arbejder. Det er også lysten til det socialpolitiske 

område, der fik mig til at stille op LOS´ bestyrelse i både 2016,  2017 og nu i 2019. 

 

Vigtige opgaver for LOS 

Som jeg ser det, er der en række vigtige opgaver for LOS nu og her - både på de indre linjer og på de ydre 

linjer. 

På de indre linjer  

Vi skal være opmærksomme på sammensætningen af bestyrelsen i LOS således at kompetencefeltet er 

bredt. Her kan jeg se, af mine 2 første år, at selvom min baggrund ikke er pædagogisk, så har jeg nogle 

andre kompetencer bl.a. økonomi, strategi mm – som er gavnlige og vigtige for det arbejde bestyrelsen 

tilsammen skal præstere.  Hvis vi kan sikre, at der både er socialpolitiske, socialfaglige og 

forretningsmæssige kompetencer i LOS´ bestyrelse vil det i mine øjne være optimalt. Vi skal skabe nogle 

rammer på sekretariatet, således at det opfylder medlemmernes ønsker og behov i dag og i fremtiden. LOS 

skal kunne kendes ude hos medlemmerne, som Deres brancheforening – derfor skal vi lytte,  agere og 

handle ud fra dette,  i fortsat vedvarende tæt dialog med medlemmerne. Sekretariatet skal kunne være 

disse ører og yde den rådgivning og bistand, der er behov for. Derfor har det også været vigtig for mig, at 

tage hånd om medlemskontingentsagen som har været rundt i landet på Dialogmøderne, således at 

medlemmerne fik den indflydelse og inddragelse, som man med rette kan forvente. 

På de ydre linjer 

 LOS er en vigtig interesseorganisation i forhold til at påvirke og søge indflydelse på den branche vi står i. Vi 

kan noget, når vi står sammen i organisationen, som enkeltstederne ikke kan løfte alene.  Vi skal påvirke 

politikere og kaste lys over de ting/områder, vi som medlemmer oplever ikke fungerer. LOS skal fortsat 

være i førerfeltet, når det handler om politikerne og pressen, det skal være LOS der bliver spurgt om 

kommentarer til store politiske sager der berører vores område. LOS skal være med til at præge den 

politiske dagsorden, både landspolitisk og når kommunerne samler sig for at gøre noget fælles. LOS skal 

fortsat have en stærk, myndig og respekteret stemme, der bunder i medlemmernes ønsker og behov. 

Det er nogle af de vigtigste opgaver for LOS. Det påvirkningsarbejde vil jeg gerne fortsat bidrage med – 

udvikle og stå på mål for. 

Det er det i får, hvis I stemmer på mig. På forhånd tak. 

 


