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Øvrige bemærkninger.
Foreningserfaring

34 år Cand.mag i Kommunikation
31 år Cand.mag i Bioteknolig

Erhvervskort B med førerkort til personbefordring
Afsluttet
Junior Chamber
(Hadsund
1986-89)
Hadsund Turistforening (Hadsund
1986-89)
Skørping Erhvervsråd
(Skørping
1991-95)
Rådgivernetværket
(Aalborg
2002-11)
Nordjyske Kometer
(Aalborg
2005-13)
Kulturelt Samråd
(Mfjord
2007-10)
Hadsund Kulturcenter
(Mfjord
2007-10)
Skelund Landsbyforening (Mfjord
2009-13)
Rebildfestens Venner
(Rebild
2011-15)
Igangværende
Noget for Livet
(Mfjord
Svanens Venner
(Mfjord
Mariagerfjord Erhvervsråd (Mfjord
Frivilligcenter Mfjord
(Mfjord

Aktuelle bestyrelser

2008201220122015-

)
)
)
)

Svanens Venner – Bestyrelsesmedlem
Mariagerfjord Erhvervsråd – Medlem af repræsentantskabet
Frivilligcenter Mariagerfjord – Bestyrelsesmedlem
LOF Landsorganisation – Forretningsudvalget

Præsentation - erhvervserfaring
Startede på arbejdsmarkedet som 17 årig med elevansættelse i Privatbanken og min bankkarriere
gennem 28 år omfattende stort set alle arbejdsområder indenfor finansverdenen.
I perioden 1982 til 1999 har omdrejningspunktet omkring min karriere omfattet erhvervskundeansvar, først som alm. rådgiver, senere erhvervskundechef og de sidste 10 år som bankbestyrer.
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Efter mit farvel til bankvæsen i 1999 fik jeg ansættelse i internetportal som salgskonsulent samt
med ledelsessupport på finansielle spørgsmål. Ansættelsen krævede på et senere tidspunkt, at
man var selvstændig med CVR nummer, og det blev starten på Jatimé virksomhedssupport
Portalen overlevede ikke og jeg kastede mig over et iværksætterprojekt jeg længe havde haft i
tankerne. Jeg fik i den periode indgående kendskab til iværksætterens udfordringer, herunder
vigtigheden af, at have sine tanker og ideer nedskrevet i en forretningsplan, som andre ikke kun
kan læse, men også forstå. Finansieringsbehovet var for stort til at igangsætte, og projektet blev
skrinlagt (2001).
Jatimé har siden da haft forskellige opgaver, hvoraf kan fremhæves:
1. Support/tovholder for iværksættere/nystartede/bestående virksomheder
2. Større produktionsopgave på undervisningsmapper til træningsseminarer
3. Konsulentopgaver for virksomheder og kommune, bl.a.
a. Bogføring (p.t. 4 kunder)
b. Projektleder Kultur i Landdistrikterne
c. Opsøgende på tiltrækning af Norske virksomheder til Danmark
d. Aktivitetsansvarlig for Hadsund Handel
e. Aktivitetsansvarlig for Butikscenter Hadsund
f. Vicevært opgaver for Butikscenter Hadsund (i regie af Virksomhedscenter Øst)
g. 2. aktør på ledige (i regie af Virksomhedscenter Øst)
Samtidig med etableringen af Jatimé (2002) påtog jeg mig opgaven som skoleleder for LOF
aftenskole i Hadsund. Der er tale om deltidsjob, hvor arbejdsindsatsen koncentreres i starten af
sæson (efterår) og med løbende kontrol af kurserne, som for det meste finder sted i aftentimerne
og/eller i weekends. LOF opgaven/ansvaret har siden da udviklet sig som følger
1. LOF Hadsund
2. LOF Hadsund/Arden
3. LOF Mariagerfjord
4. LOF Rebild
5. LOF Mariagerfjord/Rebild (fusion)
6. LOF Himmerland (selvstændig afdeling med FVU og OBU undervisning)
7. LOF Business School (separat afdeling med focus på erhvervskurser).
Og LOF ansvaret lægger i dag beslag på ca. halvdelen af min arbejdstid.

Præsentation - personlige egenskaber
Forud for min beslutning om at blive selvstændig gennemførte jeg et 14 dages kursus hos Mercuri
Urval Aalborg, hvori indgik personlighedstest. Denne bekræftede min egen opfattelse af, hvilke
personlige egenskaber der er fremherskende hos mig:
Afbalanceret, is i maven, velovervejet, tålmodig, engageret, ud- og vedholdende
Disse egenskaber er stadig gældende, dog med en tilføjelse, som mange signalerer til mig som 2
af de største egenskaber, nemlig evnen til at lytte samt til at opnå/skabe tillid.
Jeg trives godt med, at have rammer for det arbejde/den opgave jeg skal udføre, men jeg er også
klar til at udfordre rammer, der ikke er tidssvarende i forhold til den udvikling vort samfund hele
tiden undergår. Og når jeg er i udfordrerens rolle, er det altid med konstruktive briller samt med
respekt for dem, jeg skal have til at acceptere og/eller ændre rammerne.
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Uddannelse/Kurser
1961-1971 Folkeskole
1972-1973 Handelsmedhjælper
1974-1975 1 årige bankskole
1977-1979 2 årige bankskole
1979-1980 Merconom Finansiering (Gennemført på ét år)
1971-1986 Finans faglige kurser - primært interne og bankrelaterede.
1986-1999 Finans leder kursus (Danske Bank)
1998-1999 PC Kørekort
2000-2000 Karriere planlægning v/Mercuri Urval i Aalborg.
2000-2000 Business English v/Aalborg Handelsskole
2000-2000 Kvalifikationskursus til erhvervsmæssig personbefordring.

Erhvervserfaring
1971-1980

Privatbanken

Nærum
Hillerød
Birkerød

Elevtid
Erhvervsmedarbejder
Bankrådgiver/Leder af kontorsted

1980-1989

Provinsbanken

Nibe
Aalborg .
Hadsund

Bankassistent. Privatkunderådgiver
Fuldmægtig. Erhvervskunderådgiver
Stedfortræder, Erhvervskundechef

1989-1999

Danske Bank

Skørping

Prokurist, Afdelingsbestyrer.
Privat- og erhvervskunder

2000-2001

MouZe net

Støvring

Mentor for ledelse og salgskonsulent

2000-2002

Iværksætter

Afdækning af mulighederne for opstart af
virksomhed indenfor logistik ved bestilling/
levering af dagligvarer til forbrugers dør.

2002-

Jatimé Virksomhedssupport

Registreret selvstændig erhvervsdrivende

2002-

Liberalt Oplysnings Forbund

Skoleleder for LOF Mariagerfjord

2009-

Liberalt Oplysnings Forbund

Skoleleder for LOF Rebild

2009-

Virksomhedscenter Øst

Firmafællesskab med Jess Laursen, Skelund

2011-

Liberalt Oplysnings Forbund

CEO LOF Business School

2012-12

Liberalt Oplysnings Forbund

Skoleleder for LOF Varde (½ års vikariat)

2013 -

Liberalt Oplysnings Forbund

Skoleleder for LOF Himmerland – FVU/OBU

2014-15

Liberalt Oplysnings Forbund

Skoleleder for LOF Syd (½ års vikariat)

2014-15

Liberalt Oplysnings Forbund

Skoleleder for LOF Kalundborg (½ års vikariat)
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Reference personer - Erhvervsrelateret
Ole Olesen, Skørping
Erhvervskunde fra perioden som bankbestyrer i Skørping.
Fortsat kontakt via samarbejde omkring support jf. ovenfor.
Udtalelse omkring samarbejde kan fremskaffes.

Poul Skovgaard, Skørping
Fhv. direktør Aalborg Portland A/S. Kunde fra perioden som bankbestyrer i Skørping.
Har i perioder kontakt til Skovgaard når jeg søger råd indenfor områder, jeg ikke selv er stærk i.

Enan Galaly, Aalborg HELNAN International
Hotelejer. Erhvervskunde fra perioden 1982-86 hvor jeg fik en meget tæt kontakt til ham, både som
bankmand og god bekendt. Kontakten er bibeholdt i årene siden da og medtages som
referenceperson, idet jeg til enhver tid kan søge råd og vejledning hos Enan.

NIN Netværk Aalborg
Netværk oprettet 2004 i forlængelse af iværksættermøde arrangeret af DANA.
Velfungerende med 16 deltagere og fra netværket kan vor tovholder kontaktes:
Henrik Christensen, Løgstør. Virksomhedsrådgiver, fhv. erhvervschef Løgstør.

Jess Laursen, Skelund, Hadsund
Regionrådsmedlem, selvstændig og kompagnon på Virksomhedscenter Øst
Jatimé samarbejder med Jess Laursen omkring såvel konkret opgave som potentielle og via dette
samarbejde har Jess opnået et godt kendskab til mine styrker og svagheder.

Torben Ladefoged, Erhvervschef Mariagerfjord Erhvervsråd
Via samarbejde i Noget for livet gruppen, samt flere projektrelaterede opgaver har Torben fået
udmærket indblik i mine kompetencer, og kan om fornødent give uforpligtende udtalelse.
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Udvalgte aktiviteter – frivillige og lønnede - til inspiration
1989-99

Sad i festkomiteen for den årlige Rebildfest i Rebild bakker.
Havde ansvar for 10-15.000 gæsters adgang til og fra festen i bakkerne, samt
medansvar for den økonomiske del af festen.

1993

Initiativtager til ombygning/renovering af Torvet i Skørping.
Projekt til 1 mio.kr. som blev igangsat og gennemført af arbejdsgruppe jeg samlede.
Projektet skabte megen omtale og jeg opnåede en del PR til gavn for mit arbejde
som lokal bankbestyrer i byen.

1996-99

Initiativtager/formand for Rebild Folk Festival.
Lokalt arrangement i forbindelse med Rebildfesten. Stiftet 1996 og lukket ned i 1999
grundet ikke levedygtig økonomi. Omtalen af festivalen omfatter interview til TV2Nord
samt til DR Nordjylland, ligesom lokalradioen samt lokal/regionalpresse omtalte
festivalen. Også her tegnede jeg festivalen udadtil.

1997-97

Forbrugerundersøgelse om Detailhandlens overlevelse i Skørping.
Initiativtager og primus motor i forbrugerundersøgelse. Undersøgelsen indgik senere
som beslutningsgrundlag for den byfornyelse, der er gennemført i Skørping. Som
idemand til undersøgelsen tegnede jeg også undersøgelsen udadtil, hvilket atter
medførte interview til TV2Nord og DR Nordjylland o.a.

2005-

Ildsjæl i Skelund / Veddum
Efter flytning til landsbyen Skelund har jeg involveret mig i landsbyernes udfordring
med at gøre sig attraktive som bosætningsby. Er medinitiativtager til oprettelsen af
landets første ”Landsbykontor” med formål, at udvikle landsbyerne.

2002-

Skoleleder for LOF Mariagerfjord /Rebild/Business School/Himmerland
Som skoleleder tegner jeg aftenskolen udadtil og har mange omtaler i NORDJYSKE
på samvittigheden, ligesom debatarrangementer har trukket TV2Nord til kommunen.

2008-09

NKO Projekt under Nordjyske Kometer
Projektgruppe med formål at afdække, hvorfor der er så få små- og mellemstore
virksomheder blandt leverandørerne til det offentlige udbud af opgaver. Finansieret af
Vækstforum/EU midler.

2008-

Noget for Livet – Branding gruppe for og i Mariagerfjord kommune
20 erhvervsfolk, der finder på og gennemfører branding aktiviteter for kommunen.
Blev landskendt med indførelsen af ”Omvendt betalingsring” den 1. april 2012

2010-

Virksomhedscenter Øst
Startede som 2. aktør i virksomhedsfællesskab med Jess V. Laursen. Kørte projekt
med ”svære ledige” over et halvt år. Fik stor ros for projektet, men dette var
finansieret med projektmidler og kunne ikke fortsætte.
VCØ er fortsat levende med aktiviteterne Butikscenter Hadsund og Bazar Skelund

2010-11

Projektleder – Kultur i Landdistrikterne
Kommerciel opgave. LAG finansieret projekt med formål, at skabe alliancer på tværs
af de 3 himmerlandske kommuner; Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland,
omkring kulturelle aktiviteter. Målgruppen var landdistrikterne i de 3 kommuner og
opgaven blev afsluttet med stor konference.
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2011-

Bazar Skelund
Fødevare- og kræmmermarked som gennemføres hver måned i alle årets 12
måneder. 20-25 stader og mellem 200 og 300 gæster hver måned. ”Legeplads” for
undertegnede og Jess V. Laursen uden indtjening, men en masse gode oplevelser
og kontakter.

2011-

Aktivitetsansvarlig og mødeleder for Butikscenter Hadsund
Butikscenter Hadsund har egne aktiviteter udover dem der gennemføres i regi af
Hadsund Handel. Supplerende afholdes hver måned centermøder.
Ansvar omfatter såvel møder som aktiviteter.

2013-

Aktivitetsansvarlig og sekretær for Hadsund Handel
Hadsund gennemfører 10-12 aktiviteter hen over året som led i markedsføringen af
handlen i byen. Med et aktivitetsudvalg i baggrunden har jeg ansvaret for at
organisere og arrangere de aktiviteter der besluttes, herunder ansvar for økonomien
der er afsat til aktiviteterne.
Supplerende er jeg mødeleder for medlemsmøderne, samt sekretær for bestyrelsen.

2008-

Kulturlivet
Deltagelse i, og opgaver indenfor kulturlivet:
• Bestyrelsesmedlem i Kulturelt Samråd, Mariagerfjord (Fhv)
• Bestyrelsesmedlem og kasserer i Hadsund Kulturcenter (Fhv)
• Styregruppemedlem i Kulturligvis festuge i Mariagerfjord kommune (Fhv)
• Projektkoordinator på Kultur i landdistrikterne (Fhv)
• Bestyrelsesmedlem i Svanens Venner, Mariagerfjord
• Bestyrelsesmedlem i Rebildfestens Venner, Rebild (Fhv)
• Bestyrelsesmedlem i Frivilligcenter Mariagerfjord
• Arbejdsgruppe Træskibs pinsestævne 2017

2012-

Erhvervslivet
•
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