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Siden jeg for et års tid siden forlod arbejdsmarkedet, har jeg lagt en del af min nyerhvervede fritid i 
Norddjurs Golfklub. Det vil jeg gerne fortsætte med, og faktisk vil jeg gerne bruge mere tid i klubbens 
interesse. Derfor stiller jeg i år op som kandidat til bestyrelsen. 
 
Hvem er jeg?  
Min uddannelsesmæssige baggrund er inden for sprog, og gennem mit erhvervsaktive liv har jeg som 
direktions- og bestyrelsessekretær i en større international virksomhed i høj grad haft brug for de sproglige 
kompetencer, men har også erhvervet god viden inden mange andre områder, bl.a. økonomi og 
personaleledelse. 
   
I de sidste tre år har jeg været en del af klubbens Pink Cup-udvalg. Derudover har jeg gennem det sidste års 
tid været formand for Tirsdagsdameudvalget og sideløbende hermed suppleant i klubbens bestyrelse. Jeg 
har på det seneste påtaget mig et par frivillige opgaver i klubben – dels vil jeg sammen med Morten 
Palsgaard søge fondsmidler til klubben, dels tømmer jeg sammen med et par andre kvindelige medlemmer 
affaldsspandene ved banens teesteder.  
 
Jeg tilstræber at være et positivt og omgængeligt menneske. Naturligvis har jeg mine egne meninger, men 
jeg er også lydhør over for andres. Jeg ser det som en styrke, at en bestyrelse består af medlemmer med 
forskellige synspunkter, som udveksles i en positiv atmosfære.  
 
Hvad er min motivation for at stille op til bestyrelsen?  
Gennem min rolle som suppleant i bestyrelsen har jeg fået mulighed for at deltage i bestyrelsens 
strategiarbejde, og det har givet mig lyst til at involvere mig i bestyrelsesarbejdet.  
 
Hvordan vi jeg arbejde i bestyrelsen?  
Jeg vil i bestyrelsen  

• Bidrage til at bestyrelsens medlemmer arbejder sammen som et hold med fokus både på eget 
ansvarsområde og på helheden. 

• Være lydhør over for andres synspunkter. 
• Arbejde for, at de strategiske tiltag, der er besluttet, gennemføres. 
• Fastholde fokus på medlemmerne, både nye og eksisterende, for det er jo MEDLEMMERNE, der er 

klubbens aktiv! Uden medlemmer er der ingen klub.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


