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NAVN: Finn Dyrby Hermansen 
FØDEÅR: 1953 

MAIL: finndh@post2.tele.dk 

HVILKE værdier skal 
være bærende for 
bestyrelsen 
fremadrettet? 

Humor 
Ydmyghed 
Generøsitet 
Gennemsigtighed 
Empati 
Mod 

MOTIVERET 
ANSØGNING (maks 
1000 tegn): 

Jeg har et dybt ønske om at være med til at skabe en inddragende 
bestyrelse, der samler de forskellige synspunkter og som med et 
gennemskueligt lederskab viser den vej som bevægelsen skal flytte sig. 
 
At være med til at samle alle de kræfter der fremadrettet skal føre Å 
frem til de mål bevægelsen sætter sig ved hjælp af de 6 overordnede 
værdier og vores debatdogmer. 
At kunne kommunikere entydigt og tydeligt ligger mig meget på sinde og 
skal være bærende for bestyrelsens arbejde. 
Jeg motiveres af ønsket om at skabe sammenhæng mellem bevægelse, 
organisation samt parti. 
 
 Jeg motiveres af dygtige medspillere og rådgivere og vil sikre at 
bestyrelsen anvender al mulig viden i sin beslutningsproces og hele tiden 
er styret af den politik der er vedtaget for København og af vedtægterne. 
 
En af mine kongstanker er at bevægelsen nu skal eksekvere.  
 
Der mangler stadig at blive udviklet politik indenfor religions- og 
ungeområdet, ellers vil en Orla, et organisatorisk laboratorium være et 
spændende projekt for bestyrelsen at igangsætte, men eller er det min 
overbevisning at fokus og hovedvægt nu skal lægges i udmøntningen af 
alle de sager der allerede er skitseret i partiprogrammet og de 17 
Københavnske mål, her skal lokalforeningerne spille en hovedrolle.    

KOMPETENCER: Undervist i 40 år. Uddannet cand.mag.. Lægemiddelskonsulent og merc. 
AKT. Lærer samt utallige lederkurser etc. (Se vedlagt CV) 

RELEVANT  
ERFARING 

Har igennem hele mit liv arbejdet i foreninger og som 
organisationsmand. 
Har opstartet Dansk Etnomedicinsk selskab, ADRA business Club og været 
formand for utallige foreninger, herunder EHPM, en europæisk 
brancheforening, Helsebranchens Leverandørforening. Med i Skodsborg 
fysioterapiskoles bestyrelse været med i Slagelse Handelshøjskoles og 
Ringsted Privatskoles bestyrelse. 
Siddet i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling og i 
udarbejdelsen af kosttilskudsbekendtgørelsen. 
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Siddet i Handelskammerets Uddannelses udvalg og Sundhedsudvalget. 
De sidst 5 år har jeg været formand for styregruppen i Områdefornyelsen 
Fuglekvarteret, medlem af Bispebjerg lokaludvalg, Næstformand i 
Alternativets kommuneforening i København 
m.m. 

 
STILLERE: 

1 Matthew Daniali 

2 Lisbeth Jarlov 

3 Cecilie Jensen 

4 Stine Bardeleben Helles 
5 Jonathan Ries 
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