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direktørstillingen i Køge Kom-
munemandag den 5. oktober.

Ny velfærdsdirektør i
Mariagerfjord
SørenAalund, der er koncern-
chef for Børn ogUnge i Skander-
borgKommune, bliver ny vel-
færdsdirektør iMariagerfjord
efter PeterMøller Rasmussen,
der gik på pension ved udgangen
af julimåned.
SørenAalund er 45 år og cand.
scient.pol. fra AarhusUniversi-
tet i 2003.Han var i sidste del af
uddannelsen samtidig barsels-
vikar i ledelsessekretariatet i
AarhusKommunes skolefor-
valtning. Derefter var han en
kort tid ansat ved Silkeborg
Centralsygehus,men vendte i
slutningen af 2003 tilbage til
AarhusKommunes skoleafde-
ling. Og i 2005 skiftede han til en
fuldmægtigstilling i økonomisk
afdeling, hvor han senere blev
projektleder på implementerin-
gen af et nyt økonomisystem. I
2007 blev SørenAalund special-
konsulent på kulturområdet, og
det var fra denne stilling, at han i
december 2010 kom til Skander-
borgKommune, dengang som
souschef i Børn ogUnge. I sep-
tember 2016 blev han konstitu-
eret børn- og unge-chef og året
efter fast ansat i stillingen. Sø-
renAalund tiltræder 1. oktober
somMariagerfjordKommunes
velfærdsdirektør

Ny direktør i
Frederikshavn
FrederikshavnKommunehar

ansat ThomasEriksen, tidligere
kommunaldirektør i Faxe, i en ny
stilling somdirektørmed ansvar
for teknik- og kulturområdet.
ThomasEriksen, der imarts
blev afskediget fra stillingen
somkommunaldirektør i Faxe,
er 48 år og ingeniøruddannet
(OdenseTeknikum1995) og har
enmasteruddannelse i offentlig
ledelse (MPM) fra det daværen-
deOdenseUniversitet (2006).
Efter sin ingeniøruddannelse
blevThomasEriksen ansat ved
rådgivende ingeniørfirma og
skiftede i 2000 til Christians-
feldKommune somgruppele-
der i teknisk ogmiljøafdelingen.
Her blev han små to år senere
teknisk chef.Med strukturre-
formen i 2007 indgik enmindre
del af ChristiansfeldKommune i
dannelsen af dennyeHaderslev
Kommune, ogThomasEriksen
blev stabs- og administrations-
chef i dennye kommunes tekni-
ske forvaltning.Herfra rykkede
han 1. januar 2009 til FaxeKom-
mune som teknik- ogmiljødi-
rektør, fra 1. juni 2013 konstitu-
eret kommunaldirektør og pr. 1.
august 2014 fast ansat i stillin-
gen. ThomasEriksen tiltræder 1.
oktober somdirektør for teknik-
og kulturområdet i Frederiks-
havnKommune.

Thisted har ansat ny
beskæftigelseschef
TrineEngholmChristensen,
hidtil konstitueret chef for Thi-
stedKommunes beskæftigel-
sesområde, er blevet fastansat i
stillingen.Hunhar været konsti-
tueret siden 1. januar, da hendes
forgænger, AnnFrederiksen,
overtog en stilling somcenter-
chef for arbejdsmarked og bor-
gerservice i RebildKommune.
TrineEngholmChristensen,
44 år, er oprindeligt uddannet

Job-
skifte

Ny topchef i
Københavns
socialforvaltning
Efter kun enmåned som kon-
stitueret i stillingen erMikkel
Boje pr. 1. september blevet fast-
ansat som administrerende di-
rektør i Københavns Kommu-
nes socialforvaltning. Han har
overtaget stillingen efter Nina
EgHansen, der som tidligere
omtalt er tiltrådt somny børne-
og ungedirektør i Frederiksberg
Kommune.
Den 40-årigeMikkel Boje har
siden 1. januar 2017 været fag-
direktør i Københavns Kom-
munes socialforvaltning. Han
er oprindelig uddannet cand.
scient.pol. fra Aarhus Universi-
tet 2006 og blev derefter fuld-
mægtig i Aarhus Kommunes
socialforvaltning. Året efter
rykkede han til Socialministe-
riet, hvor han to år senere blev
ministersekretær. I 2012 blev
Mikkel Boje kontorchef iMini-
steriet for Børn, Ligestillling,
Integration og Sociale Forhold,
men skiftede imarts 2014 til
Justitsministeriet som særlig
rådgiver. Godt et halvt år senere
komhan til rådgivningsfirmaet
Struense &Co. som seniorkon-
sulent, året efter projektleder.
I december 2015 vendte han
tilbage til offentlig ansættelse
som strategichef hos Rigspoli-
tiet og skiftede i januar 2017 til
direktør i Københavns Kommu-

nes socialforvaltning, hvor han
små fire år senere har overtaget
stillingen som administrerende
direktør.

Aabenraa-
direktør til Køge
KøgeKommune henter sin
nye teknik- ogmiljødirektør
i Aabenraa Kommune. Det er
StigWerner Isaksen, der er di-
rektør for plan, teknik ogmiljø
i Aabenraa. Han overtager stil-
lingen efter TorbenNøhr, snart
67 år ogmed samlet næsten
19 år i stolen, og som skifter til
strategikonsulent.
StigWerner Isaksen er 53 år og
cand.jur. Efter sin eksamen fra
Københavns Universitet i 1991
blev han fuldmægtig i Arbejds-
ministeriet og efterfølgende i
Indenrigsministeriet. I 1995
rykkede han til Kolding Kom-
mune som juridiskmedarbej-
der. I 1997 blev han sekretari-
atschef i teknisk forvaltning.
Og i 2006 blev han admini-
strations- og økonomichef i
samme forvaltningmed titel
af vicedirektør. I 2008 skif-
tede vicedirektøren område til
plan og ejendomme, og imaj
2010 rykkede han over i by- og
udviklingsforvaltningen som
vicedirektør for kultur, plan
og fritidsområderne. Det var
herfra, at han 1. februar 2013
kom til Aabenraa Kommune
somdirektør for plan, teknik og
miljø.Werner Isaksen tiltræder
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pædagog fraRanumStatsse-
minarium 1999.Hunkom til
ThistedKommune i 2006 som
socialformidler og har været
ansat her lige siden – bortset
fra 14måneder i 2014-2016 som
faglig leder på socialområdet i
nabokommunen Jammerbugt.
TrineEngholmvendte tilbage
til Thisted i februar 2016 som
sektionsleder for Job ogUddan-
nelse i Jobcenter Thisted. Fire
år senere blev hun konstitueret
chef for beskæftigelsesområdet,
og den 1. september tiltrådte hun
som fast ansat i stillingen.

Ny social- og
familiechef i Syddjurs
SyddjursKommunehar ansat
AnneMetteHaveRasmussen,
leder af AUA iHorsensKommu-
ne (områderneHandicap, Psy-
kiatri og SocialtUdsatte), somny
chef for Social og Familie, hvor
hun efterfølgerChristinaKaae,
der fratrådte imarts.
AnneMetteHaveRasmussen,
46 år, er cand.merc. i strategi, or-
ganisation og ledelse i 2002 samt
har enmaster i offentlig ledelse
2014, begge dele fraCBS. Efter
sin kandidateksamen var hun
blandt andetmarketingassistent
vedAlm. Brand og sekretariats-
medarbejder hos Socialdemo-
kraterne, indenhun i 2007-
2014 var ansat ved Skanderborg
Kommune som leder inden for
administration, økonomi, ind-
køb og udvikling (og var i 2011-
2014 valgt til det kommunale
forretningsudvalg for skolele-
delse i SkanderborgKommune).
Og efter godt et par år ved IDC
Nordic blevAnneMetteHave
Rasmussen imaj 2014 ansat ved
HorsensKommune som leder
afKommunikation ogTekno-
logi, og sidenmaj 2019 har hun
været leder af AUA, der dækker
områderneHandicap, Psykia-
tri og SocialtUdsatte iHorsens
Kommune. AnneMetteHave
Rasmussen tiltræder 1. oktober
somchef for Social og Familie i
SyddjursKommune.Hunbor i
Skanderborg.

Stabschef fra Frede-
riksberg til Ringsted
HanneLindholm, hidtil stabs-
chef for social-, sundheds- og ar-
bejdsmarkedsområdet i Frede-
riksbergKommune, er rykket til
RingstedKommune somstabs-
chef for jura, digitalisering og
it. Hun efterfulgte her 1. august
Line Jansen, der efter godt 14 år
vedRingstedKommune er ble-
vet selvstændig konsulent.
HanneLindholmer cand.merc.
aud. (regnskab og finansiering)
fraCopenhagenBusiness School
(CBS) i 1995 og har enmaster-
uddannelse i ledelse fra samme
sted.Hunhar ledelseserfaring
fra næsten 20 år som leder på
forskellige niveauer i det offent-
lige – senest små to år som stabs-
chef i FrederiksbergKommune.
Forud var hun i tre år ansat i
RegionHovedstaden somblandt
andet konstitueret økonomichef.
Hun var 2012-2015 økonomi- og
planlægningschef vedHolbæk
Sygehus og i 2011-2012 økono-
michef i KøbenhavnsKommu-
nes teknik- ogmiljøforvaltning.
Tidligere var Hanne Lindholm
i 2008-2011 afdelingschef for
økonomi og intern service i
organisationen Dansk Energi,
i godt et år administrations-
chef i Institut for Produktion
og Ledelse under DTU og i fem
år ved Køge Kommune som
blandt andet økonomichef.

Solrød henter teknisk
chef i Holbæk
SolrødKommunehar ansat
44-årige Jens Saabye Jensen

somkommunens nye tekniske
chef efter JensBach, der er ble-
vet centerchef for plan ogmiljø
iNæstvedKommune. Jens Saa-
bye Jensen kommer fraHolbæk
Kommune, hvor han er sekreta-
riatschef forVækst ogBære-
dygtighed, der svarer til Solrød
Kommunes teknik- ogmiljø-
afdeling.
Jens Saabye Jensen er cand.
scient.pol. (statskundskab) fra
KøbenhavnsUniversitet i 2006
og fulgte sidste år undervisning
vedTheLondonSchool of Eco-
nomics andPolitical Science.
Jens Saabye Jensen var i 2004-
2005 sekretariatsleder vedDan-
ske StuderendesFællesråd og
blev i 2007 organisationskonsu-
lent vedDanmarksNaturfred-
ningsforening.Herfra rykkede
han i juni 2010 tilHolbækKom-
mune somudviklingskonsulent
på området Strategi&Analyse
og blev halvandet år senere di-
rektionskonsulent. I januar 2014
skiftede han til sekretariatschef
for Trafik ogEjendomme, og han
har siden januar 2015 været se-
kretariatschef forVækst ogBæ-
redygtighed. Jens Saabye Jen-
sen tiltræder 1. oktober somchef
for teknik ogmiljø-afdelingen i
SolrødKommune, valgt blandt
26 ansøgere.

Ny afdelingschef for
Familier og Sundhed
i Hillerød
HillerødKommune har ansat
AnjaHededal, forud leder af
familieområdet i Helsingør
Kommune, somny afdelings-
chef for Familier og Sundhed.
Hun efterfølger HelleMitzier
Stennicke, der i april rykkede til
Gentofte Kommune som børne-
og familiechef.
AnjaHededal, 47 år, er uddan-
net socialrådgiver, cand.pæd. i

pædagogisk psykologi og har di-
plomuddannelse i ledelse. Efter
sin eksamen som socialrådgiver
i 1997 blev AnjaHededal ansat i
BallerupKommunes familieaf-
deling og skiftede i 2001 til den
tilsvarende afdeling i Allerød
Kommune, hvor hun i 2007
blev handicapkoordinator, fire
år senere leder af familieafde-
lingen, og januar 2011 rykkede
hun til Egedal Kommune som
blandt andet leder af Sand-
bjerghus (støtte, vejledning og
behandling af socialt udsatte
og handicappede). I december
2014 blev hun leder af familie-
rådgivningen i Helsingør Kom-
mune og i september 2019 leder
af familieområdet. Det var fra
denne stilling, at AnjaHededal
i august kom til HillerødKom-
mune som afdelingschef. Hun
bor i nabokommunen Allerød.

Ny arbejdsmarkeds-
chef i Billund
Billund Kommune har an-
sat Klaus H. Nielsen, der er
stabschef i Vejle Kommunes
økonomi, arbejdsmarkeds- og
sundhedsforvaltning som ny
arbejdsmarkedschef efter In-
ger Skibbild Bønding, der fra-
trådte i maj.
KlausH. Nielsen, 45 år, er cand.
scient.adm. fra Aalborg Uni-
versitet og afsluttede sidste år
en diplomuddannelse i ledelse
vedUCLErhvervsakademi og
Professionshøjskole i Odense.
Efter sin eksamen fra Aal-
borg Universitet blev KlausH.
Nielsen i 2003 fuldmægtig på
Nordjyllands Amts økonomi-
kontor, tre år senere konsulent
ved Aalborg Kommune. I 2008
skiftede han til en konsulent-
stilling ved Aarhus Kommune,
og det var herfra, han i august
2013 rykkede til Vejle Kom-
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mune som stabschef i økonomi-,
arbejdsmarkeds- og sundheds-
forvaltningen. KlausH. Niel-
sen tiltræder 1. oktober som
arbejdsmarkedschef i Billund
Kommune. Han bor i Gedved
nord forHorsens.

Brøndby har ansat
ny IT-chef
AsgerDalfoss Jacobsen, der er
it-chef vedMetroselskabet og
Hovedstadens Letbaneselskab,
bliver 1. oktober chef for Brønd-
byKommunes it- og digitalise-
ringsafdeling, hvor han efterføl-
ger LiseHedegaard, der er blevet
it-chef ved pædagogernes fagfor-
eningBUPL. AsgerDalfoss Ja-
cobsen er 45 år og cand.scient. i
datalogi og offentlig administra-
tion, desudenmaster i offentlig
ledelse.Hanhar været ansat ved
Metroselskabet siden 2007.Han
bor i FrederiksbergKommune.

Ny bibliotekschef
i Esbjerg
Esbjerg Kommune har ansat
Ann-Britt von Seelen, Kolding-
bibliotekerne, somny chef for
Esbjerg Kommunes biblioteker.
Hun efterfølger Annette Lind-
gaard, der efter godt 16 år i spid-
sen for Esbjergs biblioteker har
valgt at træde et skridt tilbage
og i stedet blive bibliotekar og
litteraturformidler på kommu-
nens bibliotek i Ribe, desuden
timelærer ved uddannelsesor-
ganisationenUC Syd.
Esbjergs nye bibliotekschef,
Ann-Britt von Seelen er 40 år,
bibliotekaruddannet fra Dan-

marks Biblioteksskole 2004 og
cand.it i webkommunikation
fra SyddanskUniversitet 2013.
Ann-Britt von Seelen var i 2004
kort ansat ved Ribe Folkebib-
liotek og blev i oktober samme
år uddannelsesbibliotekar ved
University College Vest. Herfra
rykkede hun i 2011 til Kolding-
bibliotekerne, hvor hun afbrudt
af to årmedwebkommunika-
tion på Fredericia Bibliotek,
stadig er ansat – de senere år
med digital formidling. Ann-
Britt von Seelen overtager stil-
lingen som bibliotekschef den 1.
oktober.

NY I STOLEN

Ny rådmand i Odense
Den 24-årige Christoffer Lil-
leholt (V) er blevet Danmarks
yngste rådmand efter at have
overtaget posten som by- og
kulturrådmand i Odense Kom-
mune efter Jane Jegind (V),
der som tidligere omtalt er til-
trådt en nyoprettet centerchef-
stilling (erhvervs-, kultur- og
turismeområdet) i Langeland
Kommune.
Christoffer Lilleholt har væ-
retmedlem af Odense Byråd
siden 2014. Han var i denne
valgperiodemedlem af be-
skæftigelses- og socialudval-
get. Han har været ordfører
for Venstre på beskæftigelses-,
bolig- og ungdomsområderne.
Han har tidligere været aktiv i
ungdomspolitik, hvor han har
været næstformand for Ven-
stres UngdomOdense og indtil
2016 næstformand i Venstres
Ungdoms Landsorganisation.
Christoffer Lilleholt er cand.
scient.pol. fra SyddanskUni-
versitet i 2019, næstformand
for Fjernvarme Fyn A/S og har

erhvervsmæssigt senest været
konsulent hos Tekniq Arbejds-
giverne. Han er søn af Lars Chr.
Lilleholt (V), der ermedlem af
Folketinget samt tidligere ener-
giminister og tidligeremedlem
af Odense Byråd.
Jane Jeginds plads i Odense By-
råd er overtaget af Araz Khan,
der er 38 år. Han er lærerud-
dannet, men skiftede spor for
fem år siden til leder inden for
beskæftigelse i Assens Kommu-
ne. Han havde i forvejen plads i
byrådet som suppleant for Claus
Houden, der er sygemeldt, men
er nu blevet ordinærtmedlem.

FARVEL TIL

Vordingborg-
direktør stopper
Vordingborg Kommunes social-
og arbejdsmarkedsdirektør,
Helle Linnet, sætter punktum
for en lang direktørkarriere i
kommunenmed udgangen af
oktobermåned. Fratrædelsen
er samtidigmed årsmødet i For-
eningen af Kommunale Social-,
Sundheds- og Arbejdsmarkeds-
chefer i Danmark, ogHelle Lin-
net harmeddelt, at hun ikke
genopstiller til formandshver-
vet. ”Jeg ser nu frem til, hvad en
ny tilværelse vil bringe”, udtaler
hun i en pressemeddelelse om
sin fratrædelse som direktør i
Vordingborg Kommune. Helle
Linnet, der er 64 år, er oprin-
delig sygeplejerskeuddannet
(1982), uddannet på Forvalt-
ningshøjskolen 1996, har ledel-
seskursus fra Forsvaret 2004 og
KIOL-uddannelsen (kompeten-
ceudvikling i offentlig ledelse)
fraMetropol 2013. Efter at have
arbejdet som sygeplejerske i syv
år var hun 1989-91 underviser
på sygeplejestudiet i Næst-
ved og blev derefter ansat ved
MønKommunemed start som
ældrechef. Og i 1993 blev hun
kommunens socialchef. Ved
strukturreformen i 2007 blev
Møn en del af den nye, større
Vordingborg Kommune, og her

blevHelle Linnet social- og
arbejdsmarkedsdirektør.

RUNDE ÅR

90
Fritz Reuther (V), advokat og
medlemafHørsholmKom-
munalbestyrelse siden 1. ja-
nuar 2018, fylder 90 år den 10.
september. Det var hans første
opstilling til kommunalbesty-
relsen, da han blev indvalgt i no-
vember 2017, og Fritz Reuther er
landetsældste kommunalpoliti-
ker.Han ermedlemafmiljø- og
planlægningsudvalget, af social-
og seniorudvalget og af tryg-
hedsudvalget. Fritz Reuther er
cand.jur. og advokat emeritus.

75
Uffe Bro (S), cand.jur. og kom-
munalpolitiker siden 1998
(Løgstør), fylder 75 år den 14.
september. I Vesthimmerlands
Kommune er han formand for
teknik- ogmiljøudvalget og
har siden 1982 været formand
for Løgstør Fjernvarme. Han
var indtil for to år siden også
landsformand for brancheorga-
nisationenDansk Fjernvarme.
Uffe Bro er cand.jur. fra Aarhus
Universitet og var indtil 2015
selvstændig advokat i Løgstør. I
2005 afsluttede han en officers-
karriere som oberstløjtnant af
reserven.

70
Ole Rørbæk Jensen (S), di-
rektør og medlem af Frederiks-
havn Byråd, fylder 70 år den
13. september. Han indledte
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sin kommunalpolitiske kar-
riere i 1982med fire år som
V-medlem af Skagen Byråd.
Han flyttede efterfølgende
tilbage til fødebyen Sæby, som
ved strukturreformen i 2007
blev en del af den ny, større
Frederikshavn Kommune. Her
blev Ole Rørbæk Jensen i 2006
medlem af sammenlægnings-
udvalget, indvalgt på lokalliste
T. I 2008 skiftede han til So-
cialdemokratiet og er i indevæ-
rende valgperiode formand for
socialudvalget samtmedlem
af kultur- og fritidsudvalget.
Ole Rørbæk Jensen er udlært
elektriker, men senere lærer-
uddannet. Han overtog i 1985
faderens radioforretning i Sæ-
by og var samtidig direktør for
et ejendomsselskab. Butikken
solgte han i 2017.

Alex Gren (S), forsikrings-
mægler ogmedlem afMiddel-
fart Byråd, fylder 70 år den 14.
september. Alex Gren indledte
sin kommunalpolitiske karriere
i 1998 som socialdemokratisk
medlem af Ejby Byråd,men
blev i den efterfølgende periode
indvalgt påHelhedslisten. Ejby
indgik i 2007 i dannelsen af den
nye, størreMiddelfart Kommu-
ne, og Alex Gren blev indvalgt i
det nye byråd påHelhedslisten.
Efter to valgperioder ude, blev
han i 2017 indvalgt i byrådet på
liste A. Og han er hermedlem af
miljø- og energiudvalget.

Flemming Ørhem (DF), pen-
sionist ogmedlem af Glostrup
Kommunalbestyrelse siden
2002, fylder 70 år den 23. sep-
tember. Han er 1. viceborgme-
ster samtmedlem af økonomi-
udvalget, af miljø-, teknik- og
ejendomsudvalget og af vækst-
og byudviklingsudvalget.
FlemmingØrhemhar afgangs-
eksamen fra Danmarks For-
valtningshøjskole og har i godt
20 år været ansat vedKøben-
havns Amt, hvor han var ekspe-
ditionssekretær, da han gik på
pension i 2001.

60
Ib Nellemann (V), vindues-
pudser ogmedlem af Jammer-
bugt Kommunalbestyrelse
siden 2010, fylder 60 år den 19.
september. Han er formand for
social- og sundhedsudvalget,
medlem af handicaprådet og
er gruppeformand for Venstre.
Han er desuden næstformand
for BoligforeningenDomea, og
næstformand for Ryå Efter-
skole (efterskole for ungemed
læsevanskeligheder). Ib Nel-
leman har i knap 25 år været
selvstændig vinduespudser, og
han bor på et nedlagt landbrug
ved Aabybro.

Vagn Sørensen (V),mon-
tør ogmedlemafVejenByråd
siden 2010, fylder 60 år den 20.
september.Han er formand for
teknik- ogmiljøudvalget, des-
uden i bestyrelserne forVejen
ForsyningA/S og for trafiksel-
skabet Sydtrafik. Vagn Søren-
sen er uddannet landmand,men
droppede landbruget i 2013, da
han skiftede til sit nuværende er-
hverv sommontør ved etablering
af legepladser og sportsanlæg.

Svend Brandt (EL), studiekoor-
dinator ogmedlemafHaderslev
Byråd siden 2014, fylder 60 år
den 21. september. Han ermed-
lemaf økonomiudvalget samt
af plan- ogmiljøudvalget. Svend
Brandt er uddannet folkeskole-
lærer,menhar siden september
2014 været studiekoordinator
ved læreruddannelsen under
UCSyd, CampusHaderslev.Han
var forud i 20 år forstander for
SprogcenterHaderslev.

50
Liselotte Lynge Jensen (DF),
projektleder ogmedlem af

Vesthimmerlands Byråd siden
1. januar 2018, fylder 50 år den
21. september. Hun er næstfor-
mand i sundhedsudvalget og
medlem af beskæftigelsesud-
valget. Hun ermedlem af DF’s
lokalbestyrelse og var sidste år
folketingskandidat. Liselotte
Lynge Jensen har en certifice-
ret projektlederuddannelse og
har de eneste fem år arbejdet
som projektleder i en global
virksomhed.

Britt Jensen (S), borgmester
i Rødovre Kommune, fylder
50 år den 23. september. Britt
Jensen overtog borgmester-
posten 1. april i år efter at have
været medlem af kommunalbe-
styrelsen siden 1994. Og i den
mellemliggende tid har hun
blandt andet været viceborg-
mester, medlem af økonomiud-
valget og formand for social- og
sundhedsudvalget. Inden hun
blev borgmester, arbejdede
hun i over 25 år med beskæfti-
gelsesindsatsen i Danmark og
har bestridt en række topjob
i fagbevægelsen – senest som
job- og karrierechef i (DSA)
Din Sundhedsfaglige A-kasse.
Britt Jensen er cand.scient.
adm. fra RUC i 1995 og har
flere lederuddannelser, blandt
andet Ledernes Proceskon-
sulentuddannelse, diplomud-
dannelse i ledelse og European
Projekt Manager – EPM (Pro-
jektlederuddannelse målrettet
den europæiske socialfond).
Fødselsdagenmarkeres med
reception i Kulturhuset Viften
kl. 11-14. Det er nødvendigt
med tilmelding på Rødovre
Kommunes hjemmeside.
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Maria Brumvig (S), projektko-
ordinator og medlem af Odense
Byråd siden 1. januar 2018,
fylder 40 år den 10. september.
Byrådsvalget i 2017 var første

gang, Maria Brumvig opstil-
lede. Hun er medlem af by- og
kulturudvalget og formand
for bevillingsnævnet, desuden
formand for naturområdet
Tarup-Davinde I/S, der er et
samarbejde mellem Odense og
Faaborg-Midtfyn kommuner.
Maria Brumvig er læreruddan-
net fra Odense Lærersemina-
rium (2008). Efter fire år som
lærer i Odense har hun siden
2013 været projektkoordinator
ved Danmarks Idrætsforbunds
Get2Sport i Vollsmose. Hun
er født og opvokset i Odense-
bydelen Bolbro, hvor hun er ho-
vedformand for idrætsforenin-
gen Bolbro GIF.

KALENDER
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SEPTEMBER

Folkeskolekonference
2020
KL afholder Folkeskolekon-
ference 2020. Konferencen
foregår digitalt over tre for-
middagemed start den 24.
september 2020. Tilmelding
senest den 21. september. Du
kan læsemere om konferen-
cen og tilmelde dig på https://
tilmeld.kl.dk/folkeskolekon-
ferencen2020/conference

RETTELSE:RETTELSE:
På netværkssiderne i DanskePå netværkssiderne i Danske
Kommuner no. 14/2020 skrev viKommuner no. 14/2020 skrev vi
beklageligvis, at den nu forhen-beklageligvis, at den nu forhen-
værende rådmand Jane Jegindværende rådmand Jane Jegind
(V), Odense, er 56 år. Det er(V), Odense, er 56 år. Det er
imidlertid ikke korrekt. Jane Jeg-imidlertid ikke korrekt. Jane Jeg-
ind er 46 år. Vi beklager fejlen.ind er 46 år. Vi beklager fejlen.




