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Hillerød en oplevelseHillerød en oplevelse



Personlige faktaPersonlige fakta
• Født på Bornholm 1957• Født på Bornholm 1957
• Afslutter folkeskolen i Jylland 1974
• Arbejder med Landmåling, i Island
• Arbejder som Entreprenør på Bornholm• Arbejder som Entreprenør på Bornholm
• Slagteriarbejder, fabriksarbejder, fisker m.m.
• Eksportchauffør i hel Europa
• Servicemontør - Alfa Laval landbrugServicemontør Alfa Laval landbrug
• Servicemontør - Egebjerg staldinventar
• Produktudvikler i fiskeindustrien
• Selvstændig reparatør og montørg p g
• Softwareudvikler – Produktionsstyring og Bookingsystemer
• EDB support og ISP  (En som server domæner ud på Internettet)
• Hjælp til Letland efter at USSR brød sammen (ca. 40 projekter)
• Koordinator for Dansk flygtningehjælp i Hillerød og omegn
• Leder af PC-kørekort undervisning i LOF Hillerød
• Fuldtidshjemmearbejdendeplejefar i 10 år (for 2 friske knægte)



TjærebyTjæreby



Hvad får man så ?Hvad får man så ?
Ud l h dd ”K t”• Udannelsen hedder ”Kan meget”

• En person som ikke giver opp g p
• En som passer på borgernes penge
• En som kræver at borgeren høres• En som kræver at borgeren høres
• En som vil samarbejde
• En som vil fremskridt i kommunen
• En som ikke glemmer ungdommenEn som ikke glemmer ungdommen
• En som ønsker ”grønne” løsninger



4 Maj på Slottet4 Maj på Slottet



Kan man så tro på det ?Kan man så tro på det ?

D k d i d j k• Dem som kender mig ved at jeg kan
• Jeg plejer at skabe nogetJeg plejer at skabe noget
• Nye idéer kommer til opgaveløsninger

å å• Jeg render ikke væk, når der råbes
• Jeg tror på folkestyretJeg tror på folkestyret
• En gang liberal altid liberal
• Og jeg er ansvar- og målbevidst



Åbne markerÅbne marker



BeviserBeviser

M dl f V i å• Medlem af Venstre i mange år
• Hillerød Venstre bestyrelse (Tidligere)Hillerød Venstre bestyrelse (Tidligere)

• LOF Hillerød bestyrelse (Tidligere)

• Opretter 2 EDB centre for LOF
• Beredskabskommissionen medlemBeredskabskommissionen medlem
• Nordisk Lejerskole bestyrelsen
• Lokalt Netværk Udland & Sikkerhed



StationenStationen



Egne mærkesagerEgne mærkesager
L k l åd k l h d b jd f• Lokalrådene skal høres, de arbejder for 
lokalområderne

l h k l b• Forsamlingshusene skal bevares
• Borgerne skal høres mereg
• Infrastrukturen skal forbedres
• Veje P-pladser og cykelstierVeje, P pladser og cykelstier
• Venstre skal være mere synlig

V t i Hill d k l d til d• Venstre i Hillerød skal ud til ungdommen
• Økonomien skal genoprettes



Historie og rødderHistorie og rødder



Netop mig !Netop mig !

Jeg har troen på at jeg kan udrette noget, 
til gavn for borgerne i samarbejde medtil gavn for borgerne, i samarbejde med 
de andre som bliver valgt ind i byrådet.

Jeg vil ikke være i byrådet for at være der, 
men for at gøre en forskelmen for at gøre en forskel.

Jeg garanterer for en loyal liberal holdningJeg garanterer for en loyal liberal, holdning 
til opgaveløsninger i kommunen 



25 år i HJV for Danmark25 år i HJV for Danmark



PolitikPolitik..

D d j i å d• Det drejer sig om at se på andre, og 
sig selv.

• Indse at man har to ører til at høre 
med og en mundmed, og en mund.

• Altså lytte dobbelt så meget som man 
taler.

• Så nu er valget og ordet jeresSå nu er valget og ordet jeres.
• SLUT



Forskellige løsninger !Forskellige løsninger !


