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98 søgte jobbet
som forvaltningschef
i Aarhus
Heidi FrostholmHolch er
blandt 98 ansøgere (24 kvinder
og 74mænd) valgt til stillingen
som chef for Aarhus Kommu-
nes sport- og fritidsforvalt-
ning. Heidi FrostholmHolch
er i forvejen ansat ved Aarhus
Kommune, hvor hun er chef
for kommunens idrætscentre
samt projektchef for Sports- og
Kulturcampus. Hun efterfølger
i sin nye stilling Niels Rask, der
gik på pension ved udgangen af
juli måned. Heidi Frostholm
Holch er 43 år og cand.scient.
pol. fra Aarhus Universitet. Ef-
ter sin eksamen i 2005 blev hun
ansat ved Aarhus Kommune
som fuldmægtig i magistratsaf-
delingen Sundhed og Omsorg.
I januar 2013 rykkedeHeidi
FrostholmHolch til borgmeste-
rens afdeling som specialkon-
sulent, og siden april 2016 har
hun været ansat som projekt-
chef undermagistratsafdelin-
genKultur og Borgerservice,
hvor hun tiltræder den 1. no-
vember som chef for sport- og
fritidsforvaltningen.

Ny arbejdsmarkeds-
chef i Kolding
Mette Vestergaard Byskov,
forud chef for Erhverv og Be-
skæftigelse i Syddjurs Kommu-
ne, har 14. september overtaget
stillingen som arbejdsmarkeds-
chef i KoldingKommune.Hun
efterfølger her JakobGudbrand,
der som tidligere omtalt er vendt
tilbage til OdenseKommunes
beskæftigelses- og socialfor-
valtning, nu som forvaltningens
koncernchef.
MetteVestergaardByskov, 55 år,
er oprindeligt shippinguddannet
og har bl.a.masteruddannelse i
offentlig ledelse fra AarhusUni-
versitet samt diplomuddannel-
ser i ledelse og vejledning fraVia
UniversityCollege.Hunkom til
Kolding fra godt to års ansæt-
telse ved SyddjursKommune
og havde forud i en lang år-
række været ansat vedHorsens
Kommune, senest somchef for
Arbejdsmarked og Integration
2016-2018.Hun var forinden
sekretariatschef på beskæfti-
gelsesområdet og konstitueret
stabsleder i JobcenterHorsens.
Hunhar bl.a. været uddannel-
sesvejleder/centersekretær i
UngdommensUddannelses-
vejledningHorsens.Hunbor i
Horsens.

Hvidovre henter
plan- og miljøchef hos
staten
Hvidovre Kommune har ansat
JakobKarlshøj, forud kontor-

chef i Energistyrelsen, somny
centerchef for Plan ogMiljø ef-
ter AnjaWhittard Dalberg, som
ved årets start blev områdechef
for teknik ogmiljø i Rudersdal
Kommune.
Jakob Karlshøj er 47 år og
cand.scient.pol. fra Køben-
havns Universitet. Han indledte
sin erhvervskarriere i 2000 som
sektionsleder i Transport- og
Boligministeriet. Afbrudt af
to perioder ved ambassaden
i Bruxelles og en kort tid ved
Kystdirektoratet i Lemvig var
han avanceret til direktør for
internationale anliggender i
ministeriet, da han i august
2019 rykkede til Energistyrel-
sen i Esbjerg som kontorchef for
energiadministration. Det var
herfra, at han i august kom til
Hvidovre Kommune som cen-
terchef for Plan ogMiljø.

Ny sekretariatschef
ved Business Region
Aarhus
Business Region Aarhus har
ansat BenjaminHolst, direktør
vedNordDanmarks EU-kontor,
somny sekretariatschef efter
Jane Baad Jensen, der er skif-
tet til RegionMidtjylland, hvor
hun er sekretariatschef i Regio-
nalUdvikling.
Benjamin Holst er 43 år og
cand.scient.pol. fra Aarhus
Universitet. Efter sin eksamen
i 2000 blev han fuldmægtig i
Indenrigsministeriet og to år
senere konsulent/chefkonsu-
lent i Dansk Arbejdsgiverfor-
ening. Hun havde for begge
arbejdsgivere opgaver i Bru-
xelles. I januar 2011 rykkede
Benjamin Holst til Kommuner-
nes Landsforening som chef-
konsulent i KKRNordjylland,
og i juni 2015 skiftede han til

NordDanmarks EU-kontor,
hvor han i en direktørstilling
står for den strategiske ledelse
og koordinering mellem afde-
lingerne i Bruxelles og Nordjyl-
land. Benjamin Holst tiltræder
som sekretariatschef i Busi-
ness Region Aarhus den 15. ok-
tober. Business Region Aarhus
er et samarbejde mellem 12
østjyske kommuner.

Frederiksberg Forsy-
ning får ny direktør
Rasmus SielemannChristen-
sen, der er koncerndirektør i
BornholmsEnergi&Forsyning,
bliver ved starten af 2021 admi-
nistrerende direktør for Frede-
riksberg Forsyning, hvor han ef-
terfølger SørenKrøigaard.Han
er 62 år, og efter femår somdi-
rektør påFrederiksberg ønsker
han et karriereskift og vil hellige
sig rådgivning og konsulentvirk-
somhed samtidigmed, at der bli-
vermere tid til familien.
Den nye chef for Frederiksberg
Forsyning, Rasmus Sielemann
Christensen, er 45 år og har
været koncerndirektør i Born-
holms Energi & Forsyning siden
juli 2016. Han har de seneste 12
år arbejdetmed forsyning og
grøn energi. Han har desuden
mange års erfaringmed besty-
relsesarbejde i kommercielle
selskaber og brancheforeninger.
Rasmus SielemannChristensen
fortsætter i direktørstillingen
på Bornholm året ud og tiltræ-
der i sin nye stillingmandag
den 4. januar.
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Job-
skifte

Tilbage til København
– nu som fagdirektør
Gitte Lohse, der er direktør i
GlostrupKommune, vender
tilbage til børne- og ungdoms-
forvaltningen i Københavns
Kommune, hvor hun nu skal
være fagdirektør for skoler og
dagtilbud. Hun efterfølger Ca-
milla Niebuhr, der i sommer
blev børne- og kulturdirektør i
Rødovre Kommune.
Gitte Lohse, 48 år, er lærerud-
dannet fraHaderslev Statsse-
minarium, cand.pæd. i historie
og samfundsfag fra Danmarks
Pædagogiske Universitet 2003,
diplom i ledelse fra KLEO
og har enmasteruddannelse
(MPA) fra Copenhagen Busi-
ness School 2012. Efter sin
lærereksamen i 1995 blev hun
ansat ved Aarhus Kommune.
I 1999 skiftede hun til Nr. Nis-
sum Skole i Lemvig Kommune,
i 2003 til FarumKommune
som souschef på Bybækskolen
og blev fire år senere skole-
leder på Kongevejens Skole i
Lyngby-TaarbækKommune.
Herfra rykkede Gitte Lohse i
maj 2012 til Københavns Kom-
mune, dengang som område-
chef for skoler, institutioner,
faglige støttefunktioner og
sundhedspleje påNørrebro/
Bispebjerg under børne- og
ungdomsforvaltningen. I de-
cember 2015 blev hun chef for
ledelsessekretariatet i samme
forvaltning. Og siden 1. decem-

ber 2016 har hun været ansat i
GlostrupKommune, hvor hun
er direktør for tre centerom-
råder (Børn, Unge og Familier,
Kultur, IT ogUdvikling samt
Borger og Arbejdsmarked).
Hun var i femmåneder af 2019
konstitueret kommunaldi-
rektør. Gitte Lohse tiltræder
stillingen som fagdirektør i Kø-
benhavns Kommunes børne-
og ungdomsforvaltning den 1.
november.

Fanø får ny
kommunaldirektør
FanøKommune har pr. 1. no-
vember ansat LarsMøldrup,
der er beredskabsdirektør for
det fælleskommunale Brand&
Redning Sønderjylland, somny
kommunaldirektør efter Vibe-
ke Kinch, der er 64 år og trådte
uden for arbejdsmarkedet 1.
september. Hun bliver boende
på Fanø.
Den 55-årige LarsMøldrup er
oprindeligt udlært smed 1985,
senere uddannet vvs-installa-
tør og har enmaster i offent-
lig ledelse fra DTU 2012. Han
arbejdede som vvs-installatør,
indtil han i 1991 blev sektions-
leder ved Esbjerg Forsyning
A/S. I 2007 skiftede LarsMøl-
drup til projektleder i konsu-
lentvirksomheden AM-Grup-
pen og blev små to år senere
ansat ved Tønder Kommune
som leder af HR, kommuni-

kation samt udbud og risiko-
styring. I Tønder var han de
seneste to år fagchef for sekre-
tariat, it, borgerservice og Asyl
Syd, da han i august 2018 blev
beredskabsdirektør for Brand
&Redning Sønderjylland. Lars
Møldrup har siden 2008 været
afdelingsformand i organisa-
tionen Lederne, hvor han er
næstformand i hovedbestyrel-
sen. Han bor i Esbjerg.

Ny social- og
arbejdsmarkedsdirek-
tør i Randers
Randers Kommune har ansat
Helene Bækmark, tidligere di-
rektør i Fredericia, Odense og
Faaborg-Midtfyn kommuner,
somny social- og arbejdsmar-
kedsdirektør efter Steinar Eg-
genKristensen, der 1. februar
blev kommunaldirektør i He-
densted.
Helene Bækmark er 53 år
og cand.jur. fra Københavns
Universitet 1994. Og hun har
efteruddannelser fra Havard
University’s John F. Kennedy
School of Government samt fra
det internationale INSEAD.
Somnyudklækket jurist blev
Helene Bækmark fuldmægtig
i Undervisningsministeriet,
og i 1998 rykkede hun til KL
som vicekontorchef i kontoret
for kompetenceudvikling. Her
avancerede hun i 2001 til kon-
torchef, men skiftede i 2006
til socialdirektør i Fredericia
Kommune. I januar 2011 blev
hun administrerende direktør
i Odense Kommunesældre-
og handicapforvaltning, og i
januar 2016 rykkede hun til
Faaborg-Midtfyn som kom-
munaldirektør. Sidstnævnte
stilling fratrådte hun i januar i
år for i stedet at etablere konsu-
lentfirmaet BBLIKK i Aarhus.

Den 1. november venderHelene
Bækmark imidlertid tilbage
til kommunal forvaltning –
med ansættelsen som social-
og arbejdsmarkedsdirektør i
Randers Kommune. Hun bor i
Aarhus-forstaden Viby.

Slagelse har ansat
udviklingschef
Slagelse Kommune har ansat
56-årigeMette Aagaard i en
nyoprettet stilling somud-
viklingschef.Mette Aagaard
har gennemhele sin karriere
beskæftiget sigmed organisati-
onsudvikling ogHR.
Mette Aagaard er uddannet
cand.comm. fra Roskilde Uni-
versitetscenter (RUC) 1992
og har efteruddannelser fra
blandt andetHavard Business
School og Cambridge Univer-
sity. Hun var i over 12 år ansat
vedNovoNordisk, senest som
global direktør påHR i forsk-
ning og udvikling. I september
2016 blev hunHR-direktør ved
arkitektfirmaet Bjarke In-
gels Group (BIG), og framarts
2018 havde hun et selvstændig
konsulentfirma TWIN.Mette
Aagaard tiltrådte 1. oktober
stillingen somudviklingschef
ved Slagelse Kommune, hvor
hun dermed er stabschef for
ledelsessekretariat, organisati-
onsudvikling ogHR.

Ny Odense-afdeling
for familie og
forebyggelse
Odense Kommunes børne- og
ungeforvaltning opretter en ny
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afdeling, der får navnet ”Fami-
lie og Forebyggelse”, og som får
Sonja SerupHansen som leder.
Hun er i øjeblikket sundheds-
og forebyggelseschef samt kon-
stitueret familie- og velfærds-
chef.Med den nye afdeling får
det sundhedsfremmende og
forebyggende område og det
specialiserede børn- og unge-
område en fælles ledelse. Den
nye afdeling skal væremed til
at styrke den interne sammen-
hængskraft i forvaltningen,
hvormere end 6.000medar-
bejder hver dag arbejder på
disse områder.
Sonja SerupHansen er cand.
scient. i idræt og sundhed fra
SyddanskUniversitet 2005 og
arbejdede derpåmed konsu-
lentopgaver i det sydfynske In-
stitut for Serviceudvikling a/s.
Hun har siden 2008 været an-
sat ved Odense Kommune, blev
i 2012 leder af sundhedsplejen,
to år senere sundheds- og
forebyggelsesleder og har siden
maj 2016 været sundheds- og
forebyggelseschef.

Ny chef for Plan
og Byg i Kolding
JanKrarup Laursen, konsti-
tueret chef for Plan og Byg i
Kolding Kommune, er blevet
fast ansat i stillingen. Han blev
konstitueret, da forgængeren,
KarenNiemann-Christensen,
rykkede tilMiddelfart Kom-
mune 1. august for at overtage
stillingen somplan- og bygge-
chef i Lillebæltskommunen.
JanKrarup Laursen kender sit
nye ansvarsområde særdeles
godt, idet han forud i seks år
har været leder af Planafde-
lingen og arbejdede tæt sam-
menmed sine lederkolleger
i afdelingerne Kommunale
Ejendomme og Byggesag, der

sammenmed planafdelingen
udgør det område, somhan nu
er blevet chef for. JanKrarup
Laursen, 46 år, er uddannet
landinspektør fra Aalborg Uni-
versitet og har en diplomud-
dannelse i ledelse. Somnyud-
dannet landinspektør blev han
i 1998 ansat ved Sønderjyllands
Amt og skiftede året efter til
GIS-medarbejder og planlæg-
ger i den syddanske kommune
Bramming. I 2002 rykkede Jan
Krarup Laursen til Vamdrup
kommune, hvor han var afde-
lingsleder for Teknik &Miljø,
da han i 2006 skiftede til by-
planlægger i VejenKommune.
Her var JanKrarup Laursen
ansat i næsten 8 år, senest leder
af Erhverv og Plan, inden han i
november 2014 kom til Kolding
Kommune, hvor han blev plan-
chef og den 21. august overtog
stillingen som områdechef for
Plan og Byg. Han bor i Kolding.

Økonomidirektør fra
Odense til Vejle
Sarah Gaarde, forud økonomi-
direktør i Odense, er tiltrådt
som økonomi- og arbejdsmar-
kedsdirektør i Vejle Kommune.
Hun har overtaget stillingen
efter Peter Karm, der 1. maj
blev kommunaldirektør i
Haderslev.
Sarah Gaarde er 43 år og cand.
oecon. fra SyddanskUniversi-
tet 2005. Hun var derefter et
lille år ansat som fuldmægtig i
Fyns Amt og rykkede i 2006 til
Odense Kommune, hvor hun
startede i en konsulentstil-
ling. I 2009 blev hun budget- og
analysechef, to år senere øko-
nomichef og i 2016 stabschef
for Økonomi og Effekt. Sarah
Gaarde havde kun været øko-
nomidirektør i syvmåneder,
da hun i august kom til Vejle

Kommune som økonomi- og
arbejdsmarkedsdirektør.

Norddjurs hentede-
byg- og planchef i
Syddjurs
Norddjurs Kommune har an-
sat Kisa Lindgaard, hidtil by-
planarkitekt i nabokommunen
Syddjurs, i en nyoprettet stil-
ling som leder af Byg og Plan.
Kisa Lindgaard er 44 år og
arkitektuddannet fra Arkitekt-
skolen i Aarhus 2004. Hun var
derefter selvstændig byplanar-
kitektmed firmaet Plankon-
sulenterne Lindgaard IS frem
til august 2009, hvor hun blev
tilknyttet arkitektfirmaetMøl-
ler &Grønborg. Og i april 2012
blev hun ansat som byplanar-
kitekt ved Syddjurs Kommune.
Og det er herfra, at hun i august
kom til Norddjurs Kommune
som leder af Byg og Plan, der
indgår i fællesforvaltningens
afdeling for Byg ogMiljø.

Ny formand for
Folkemødet
Vibe Klarup, hidtil næstfor-
mand, har overtaget formands-
posten i Foreningen Folkemø-
det, der i små fire år har været
den styrende organisation bag
Folkemødet på Bornholm.Hun
har overtaget formandshvervet
fra Jann Sjursen, der ønske-
de at trække sig tilbage, men
fortsat ermedlem af forenin-
gen. Ny næstformand er Alfred
Josefsen, der er ny i bestyrel-
sen og skal styrke foreningens
arbejdemed sin baggrund in-
denfor erhvervsliv, ledelsesråd-
givning og bestyrelsesarbejde.
Han er bl.a. bestyrelsesfor-
mand i UNICEFDanmark.
Den nye formand, Vibe Kla-
rup, er 51 år og født på Born-
holm. Hun cand.scient.adm.

fra Roskilde Universitetscenter
og Universitetet i Athen. Hun
er direktør i Hjem til Alle al-
liancen siden august 2016 og er
blandt andet formand for Rådet
for Socialt Udsatte ogmedlem
af regeringens ytringsfriheds-
kommission, desuden forfatter
og foredragsholder.
Folkemødet overgik formelt
pr. 1. januar 2017 fra at være et
kommunalt projekt ved Born-
holms Regionskommune til
Foreningen Folkemødet, der
producerer, udvikler og evalu-
erer arangementet for Born-
holms Regionskommune. Det
er regionskommunen, der ejer
rettighederne til navnet Fol-
kemødet. Det blev droppet at
holde folkemøde i år, og næste
folkemøde forventes at finde
sted 17.-20. juni 2021.

Tre Sjælland-
kommuner får fælles
turistdirektør
Tre sjællandske kommuner
– Frederikssund, Roskilde og
Lejre – etablerer fælles turis-
meorganisation og har ansat
ThomasMahler, der er projekt-
chef i VisitFjordlandet, som di-
rektør for samarbejdet. De tre
kommuner har opsagt samar-
bejdetmed de lokale turistor-
ganisationer, og den nye desti-
nationsorganisation bliver en
realitet pr. 1. januar 2021.
ThomasMahler, der er tiltrådt
1. oktober, har 15 års erfaring
inden for turisme og oplevel-
sesøkonomi. Han er oprin-
delig cand.mag. i turisme fra
Aalborg Universitet, har til-
lægsuddannelse fra Danmarks
Medie- og Journalisthøjskole
og er desudenmarkedsførings-
økonom. ThomasMahler kom
til direktørstillingen i det nye
turistsamarbejde fra ansættel-
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se som projektchef ved Visit-
Fjordlandet sidenmarts 2018
og var forud i over syv år pro-
jektleder hos Visit Norway.

Ny erhvervschef
i Greve
GreveKommunehar ansat Si-
monHauberg-Lund, forud chef
for Liberal Alliances politisk
økonomiske sekretariat, somny
erhvervschef.Hanhar overta-
get stillingen efter TinaChar-
lotteKoeffoed, der 1. september
skiftede til afdelingsleder ved
VKSTØkonomi iNykøbingF.,
der er et rådgivningscenter for
landbrug og erhverv.
SimonHauberg-Lund er 35 år
og cand.scient.pol. fra Aarhus
Universitet og kom til Greve
fra godt 10 års ansættelse ved
Liberal Alliances politisk-øko-
nomiske sekretariat, de seneste
små femår somsekretariatets
chef. Forud var han 2007-2009
ansat ved ISSContact Center
somansvarlig for daglig drift
og planlægning af produktion.
Han tiltrådte 15. september som
GreveKommunes erhvervschef.

FARVEL TIL

Vicekommunaldirek-
tøren i Randers på
pension
Vicekommunaldirektør i Ran-
ders Kommune ErikMourit-
sen, der også er direktør for
Sundhed, Kultur og Omsorg,
går på pensionmed udgangen
af januar næste år efter næsten
26 års ansættelse ved Randers
Kommune.
ErikMouritsen er 61 år og er
uddannet ved amtsskattein-
spektoratet og fortsatte ved
efterfølgeren Told & Skat. Efter
statslig ansættelse i 16 år – se-
nest som skatterevisor – side-

løbendemed, at han dengang
også var socialdemokratisk
medlem af Randers Byråd. I
1994 skiftede han til stillingen
som skattedirektør i Randers
Kommune og droppede samti-
dig at være politisk aktiv. Han
havde da været formand for
socialudvalget i otte år. I 1997
skiftede han fra skattedirek-
tør til direktør for sundhed,
kultur og omsorg. Siden april
2017 har han også også været
vicekommunaldirektør.

Centerchef i Lejre
trækker sig
Helle Dydensborg Thygesen,
der er centerchef for børn og
læring i Lejre Kommune, forla-
der den kommunale ansættel-
se ved udgangen af november
måned for dels at fåmere fritid
og dels for at arbejdemed selv-
valgte opgaver i fortsættelse af
sit nuværende fagområde.
Helle Dydensborg Thygesen
er 63 år og læreruddannet fra
Vordingborg Seminarium. Al-
lerede inden sin eksamen i 1981
var hun ansat på Abildhøjsko-
len i Præstø. I 1985-1986 var
hun uddannelseskonsulent i
Liberalt Oplysningsforbund og
blev derefter beskæftigelses-
konsulent i Jægerspris Kom-
mune. I 1993 rykkede hun til
HillerødKommune som afde-
lingsleder i arbejdsmarkedsaf-
delingen, og tre år senere vend-
teHelleDydensborgThygesen
tilbage til JægersprisKommune
somskoleleder på Sogneskolen.
Og da Jægerspris i januar 2007
blev en del af dennyeFrede-
rikssundKommune, blev hun
pædagogisk konsulent i dennye
kommunes skoleafdeling.Helle
DydensborgThygesen kom i ju-
ni 2011 til LejreKommune som
skolechef, og denne stilling blev

senere udvidet til centerchef for
børn og læring.

RUNDE ÅR

70
Evan Lynnerup (V), tidligere
borgmester i GundsøKom-
mune ogmedlem ad Roskilde
Byråd siden 2007, fylder 70 år
den 8. oktober. Evan Lynnerup
kom fra Hobro til Gundsømag-
le i 1972 og drev her i fritiden
Gulddyssegården på 60 tdl.
Han indledte sin kommunal-
politiske karriere i 1994 som
medlem af Gundsø Byråd og
var Gundsø Kommunes borg-
mester fra 2002 og frem til, at
Gundsø i 2007 indgik i dannel-
sen af den nye, større Roskilde
Kommune. Evan Lynnerup
fortsatte i kommunalpolitik
sommedlem af det nye byråd.
Han er i denne valgperiode
medlem af kultur- og idræts-
udvalget samt bestyrelses-
formand for BOMI (Center
for rehabilitering og hjerne-
skade) og medlem af elite- og
talentrådet. Evan Lynnerup
var medlem af regionsrådet
for den da nydannede Region
Sjælland 2007-2009 og igen
fra 2014. Her er hanmedlem
af udvalget for Femern Bælt,
Greater Copenhagen og in-
ternationalt samarbejde og af
udvalget ”Sundhed for alle”.
Han er også aktiv i landsfor-
eningenDanske Regioner,
hvor han er i bestyrelsen for
Regional Udvikling og EU. Er-
hvervsmæssigt er han oprin-
delig bankuddannet og var før
borgmesterhvervet filialchef
ved Sparekassen SDS og ved
Jyske Bank. Han har efter-
følgende arbejdet som selv-
stændig erhvervsrådgiver. Den
kommunalpolitiske interesse
er smittet af på hans datter,
Line Lynnerup, der siden 2014

har været Venstre-medlem af
Ringsted Byråd. Evan Lynne-
rup blev i 2018 udnævnt til Rid-
der af Dannebrogordenen.

60
Uffe Jensen (V), borgmester
i Odder Kommune, fylder 60
år den 8. oktober. Han overtog
borgmesterposten 1. januar
2014 efter at have væretmed-
lem af byrådet siden 2010. Uffe
Jensen er født og opvokset på
Aarhus-egnen,men flyttede i
1982 til København for at blive
politiuddannet på den davæ-
rende politiskole på Amager.
Han stiftede familie i Køben-
havn og arbejdede ved politiet
i København. Savn af fami-
lie og jyske venner affødte, at
Uffe Jensen søgte og fik job ved
Aarhus Politi (nuØstjyllands
Politi). Fra 1989 og frem til ud-
gangen af 2013 arbejdede han
på politigården i Aarhus, ansat
i kriminalpolitiet og var i afde-
lingen for Personfarlig Krimi-
nalitet, da han stoppede efter
godt 31 år i politiet for at over-
tage borgmesterhvervet i Od-
der. Uffe Jensen har i årenes
løb haft mange tillidshverv og
er i øjeblikket bl.a. formand
for bestyrelsen i Pædagoger-
nes Pension (PBU), medlem af
formandskabet i Kattegatko-
miteen og medlem af Letbane-
rådet. Han er valgt til Venstres
borgmesterkandidat til næste
års byrådsvalg, og bliver han
genvalgt, er det en rekord,
idet Odder ikke tidligere har
haft samme borgmester i tre
valgperioder.

50
Gitte Andersen (V), boghand-
ler ogmedlem afHedensted
Byråd siden 1. januar 2018, fyl-
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der 50 år den 11. oktober. Hun
ermedlem af byrådets udvalg
for beskæftigelse og af grund-
listeudvalget. Gitte Andersen
ejer Hedensted Boghandel
& Legetøj, og hun var indtil i
sommer (i syv år) formand for
HedenstedHandelsforening.

Ulrik Kølle Hansen (V), fi-
sker ogmedlem af Langeland
Kommunalbestyrelse siden
2014, fylder 50 år den 14. okto-
ber. Han er i kommunalbesty-
relsenmedlem af økonomiud-
valget, af sundhedsudvalget og
af trafik-, teknik- og miljø-
udvalget, desuden udpeget
til bestyrelserne for Lohals
Fiskerihavn og for Spodsbjerg
Fiskerihavn. Han var oprin-
delig Radikal og var Radikal
kandidat ved kommunalvalget
i 1993, men var Venstre-kan-
didat ved valget i 2013, hvor
han første gang blev indvalgt i
kommunalbestyrelsen. Ulrik
Kølle Hansen opstillede også
ved regionsrådsvalget i 2017,
men uden at blive valgt. Han
er født og opvokset i Bagen-
kop, er selvstændig fisker og
har siden 1995 drevet virk-
somheden Fiskeriselskabet
Cecilie A/S.

Mette Schmidt Olsen (K),
afdelingsleder ogmedlem af
Lyngby-TaarbækKommunal-
bestyrelse siden 2011, fylder
50 år den 17. oktober.Hunblev
medlemaf kommunalbesty-
relsen i 2011, idet hundengang
indtrådte som suppleant. I den-
ne valgperiode er hun formand
for kultur- og fritidsudvalget
samtmedlemaf beskæftigel-
ses- og integrationsudvalget,
af børne- ungdomsudvalget
og af børn- og ungeudvalget
(sidstnævntemedblandt andet
tvangsfjernelser somområde).
Mette SchmidtOlsen er lærer-
uddannet fra Blaagaard Semi-
narium 1999 og har de seneste
20 år været ansat vedTron-
gårdsskolen iKgs. Lyngby, hvor
hun er afdelingsleder.

40
Erkan Yapici (S), økonomisk
konsulent ogmedlem af Is-
høj Byråd siden 2014, fylder
40 år den 19. oktober. Han er
formand for klima- ogmiljø-
udvalget ogmedlem af social-
og sundhedsudvalget. Erkan
Yapic har en diplomuddan-
nelse i offentlig ret og forvalt-
ning fra professionshøjskolen
Metropol 2017 og var forin-
den i godt 15 år ansat ved Ishøj
Kommune, senest koordina-
tor i borger- og socialservice,
inden han i 2016 rykkede til
Gladsaxe Kommune som øko-
nomisk konsulent, og han har
siden august 2017 været øko-
nomisk konsulent i sekretaria-
tet under TårnbyKommunes
arbejdsmarkeds- og sundheds-
forvaltning.

30
Selim Balikci (S), økonomi-
medarbejder ogmedlem af
Køge Byråd siden 1. januar
2018, fylder 30 år den 17. okto-
ber. Han er i byrådet medlem
af skoleudvalget og af børne-
udvalget. Selim Balikci er ud-
dannet ved Køge Kommune
og Niels Brock 2011-2013, der-
efter økonomimedarbejder i
Køge Kommunes velfærdsfor-
valtning og siden august 2017 i
Ungecentrum.

25
Christoffer Lilleholt (V), råd-
mand ogmedlem af Odense
Byråd siden 2014, fylder 25
år den 18. oktober. Han blev
medlem af byrådet, mens han
endnu var gymnasieelev og

fik sin far, Lars Christian Lil-
leholt, folketingsmedlem og
senere minister, som byråd-
skollega. Christoffer Lille-
holt overtog 1. september i
år hvervet som rådmand for
by- og kulturforvaltningen og
er landets yngste rådmand.
Han har desuden en fortid
i ungdomspolitik, hvor han
har været næstformand for
Venstres ungdom i Odense og
senest næstformand for Ven-
stres Ungdoms Landsorgani-
sation indtil 2016. Christof-
fer Lilleholt er cand.scient.
pol. fra Syddansk Universitet
2019, og han var konsulent hos
arbejdsgiverorganisationen
”TEKNIQ Arbejdsgiverne”, da
han overtog rådmandshver-
vet. Han er i øjeblikket bl.a. i
bestyrelserne for Lindø Port
of Odense, uddannelsesinsti-
tutionen Tietgen, Odense Bys

Museer, H.C. Andersen Fon-
den og for Sct. Knuds Gymna-
sium (hvor han i øvrigt selv
har været elev).
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