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Sammendrag
Jeg er oprindeligt uddannet Officer af linjen i Søværnet og har suppleret denne lederuddannelse
med en HD i Organisation og flere efteruddannelsesforløb i forbindelse med min erhvervskarriere.
Efter 8½ års tjeneste i Søværnet har jeg boet på Als sammen med min familie siden 1999, hvor jeg
først arbejdede 5 år som HR chef hos Møller & Co. i Sønderborg og siden 2004 har været ansat hos
Danfoss i forskellige stillinger inden for HR og Intern Revision. Jeg har i dag en stilling som HR
Forretningspartner i Danfoss Industry Business.
Jeg har bestyrelseserfaring fra idrætsforeninger, folkeskole, Mommark Handelskostskole m.fl.

Erhvervserfaring
2004 2003
1999 - 2004
1996 - 1999
1996

Ansættelse hos Danfoss A/S i stillinger som HR Konsulent, HR Partner, Intern
Revisor og HR Forretningspartner
Uddannelse: HD i Organisation og Ledelse, Syddansk Universitet
HR Chef, Møller & Co
Premierløjtnant med tjeneste på Minelæggeren Møen og Kattegats Marinedistrikt
Uddannet Officer af linjen (Operationel linje), Søværnets Officerskole

Hvorfor Als-Fyn Broen?
En fast forbindelse i det sydlige Lillebælt er vigtig for at sikre fortsat udvikling og vækst på både
Fyn og i Sønderjylland, og den er et væsentligt element i forbedring af infrastrukturen i hele
Region Syddanmark, fordi den vil reducere den tiltagende trængsel på E45 ved Kolding og på
Vestfyn og binde Sydfyn og Als mere direkte sammen.
Jeg mener, at Foreningen Als-Fyn Broen har en stor og betydningsfuld rolle i forhold til at sikre
opbakning til projektet blandt borgerne på begge sider af Lillebælt. Dette sker dels gennem
oplysning om perspektiverne og de mange fordele ved en fast forbindelse, og dels ved gennem
dialog og samarbejde med lokale interessegrupper at skabe gensidig forståelse for hensynet til
både beboere og naturen på Als og Sydfyn, når forbindelsen skal realiseres.

