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Jeg stiller mig hermed til rådighed som suppleant til hovedbestyrelsen. Jeg meldte mig ind i 
Alternativet i maj 2014. I juni 2015 blev jeg forperson for Lokalforeningen i Gribskov og jeg er ikke 
blevet væltet fra den post endnu. Jeg har haft det fint med, at lade andre tage sig af de højere 
ledelseslag og bare passe min egen butik, ligesom jeg næppe kommer til at blive kandidat til noget 
valg. Men vil jeg fortsat kunne kritisere dem, der er stået frem og har taget ansvar, så må jeg også 
stille mig selv til rådighed og det gør jeg hermed. Ændringer i mit privatliv, som jeg vender tilbage til, 
har frigjort flere weekender så det nu er muligt for mig at deltage i hovedbestyrelsens møder. Tror 
jeg. Der er stadig en lille tvivl om jeg ville være nødt til at melde afbud ind i mellem. Men heldigvis 
har jeg det fint med at genvælge vores nuværende medlem i hovedbestyrelsen og vil derfor stille op 
til opgaven som suppleant.  

Som type er jeg mere analytisk og systematisk end jeg er følelsesmenneske men samtidigt i stand 
til at tænke ud af boksen og skabe nyt. Aftaler skal holdes, rammerne være i orden, formaliteter 
overholdes. Fordi det er grundlaget, der gør at både det daglige rugbrøds arbejde men også 
kreativitet og spontanitet kan udfoldes på en måde, så det bygger videre på det fælles grundlag og 
ikke stikker af i en uønsket retning. I udfoldelse af tillidsposter, er jeg meget bevidst om, at jeg ikke 
har posten for min egen skyld, men kun som repræsentant for dem, der valgte mig.  

Jeg har været i hotelbranchen næsten hele mit liv. Kun afbrudt af 5 år som selvstændig 
repræsentant indenfor ure og penne. Jeg har en merkonom (bachelor) i markedsføring suppleret 
med et diplom i Hotelmarkedsføring fra Cornell University, New York. Jeg er receptionschef på 
Sankt Helene kursus- og feriecenter i Tisvildeleje, hvor jeg har været i nu 17 år. Jeg er 57 år og bor 
alene. Jeg har 2 børn, tvillinger på 19 år. Sønnen boede hos mig indtil han flyttede til København i 
august, hvor han studerer på KU. Datteren boede hos sin mor men bor nu på kostskole på 
Birkerød Gymnasium, hvor hun går på IB, 3. år. At jeg ikke længere har hjemmeboende børn og at 
vi har omorganiseret på arbejdet, har frigjort mange weekender, men ikke alle. Jeg har stadig et 
ledelses ansvar i en virksomhed, der er åben alle ugens dage og hele året. Ud over Alternativet 
bruger jeg også fritid som medlem af KFUM-Spejderne og af Mensa samt søsterforeningen Gifted 
Children.  



 


