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Ny direktør
i Lyngby-Taarbæk
EddaHeinskou, der er konstitu-
eret direktør i Lyngby-Taarbæk
Kommune, er blevet fastansat
direktør for områderne uddan-
nelse og pædagogik, social ind-
sats samt unge, borgerservice og
arbejdsmarkedmed virkning fra
1. august.
EddaHeinskou er 43 år, cand.
scient.pol. fra Københavns Uni-
versitet 2004 og har enmaster i
offentlig ledelse afsluttet sidste
år. Hun indledte sin erhvervs-
karriere i 2005 som kommu-
nalreformkoordinator i Glo-
strupKommune, blev året efter
udviklingskonsulent. I 2008
skiftede hun til Københavns
Kommune som specialkonsu-
lent i ledelsessekretariatet. Året
efter rykkede hun til Helsingør
Kommune som chefkonsulent
i omsorgs- ogældrecentret, og
EddaHeinskou var leder af om-
rådet udvikling, kommunika-
tion og erhverv, da hun imarts
2015 rykkede til Lyngby-Taar-
bækKommune som centerchef
for sundhed og omsorg. Imarts
2019 blev hun centerchef for
kultur, it, politik og organisa-
tion og fra november samme år
konstitueret direktør.

Tidl. rådmand stabs-
chef i Middelfart
Middelfart Kommune har
blandt 42 ansøgere ansat Steen
Møller, der er tidligere råd-

mand (K) i Odense Kommune,
som ny chef for den centrale
stab. Han efterfølger Martin
Albertsen, der er blevet direk-
tør for By, Land og Kultur i As-
sens Kommune.
SteenMøller er 52 år og ba-
chelor i økonomi fra Syddansk
Universitet. Han tiltræder
som stabschef 1. august og har
de seneste to år arbejdet som
selvstændig rådgiver og kon-
sulent. Forud var han i en lang
årrække kommunalpolitiker i
Odense. Han var byrådsmed-
lem 2006-2017, heraf de se-
neste godt seks år rådmand, i
2011-2013 rådmand for by- og
kulturforvaltningen og de ef-
terfølgende tre år for beskæfti-
gelses- og socialforvaltningen.
Derudover har SteenMøller
otte års erfaring som leder i
det private erhvervsliv. Han
genopstillede i øvrigt ikke ved
byrådsvalget i 2017.

Fynsk topchef
til Lolland som
udviklingsdirektør
Partnerskabet bag byudvik-
lingsprojektet ”Nakskov 2030”
har ansat Kerteminde Kom-
munes kommunaldirektør Tim
Jeppesen som programdirek-
tør for det ambitiøse projekt.
Lolland Kommune, Realdania
og A.P. Møller Fonden har sam-
men afsat 150millioner kroner
til initiativet, der de kommen-
de år skal styrke den gamle in-

Job-
skifte

dustribys udvikling.
Tim Jeppesen, 53 år, er cand.
oecon. og har en ph.d. i økono-
mi. Efter sin eksamen fra Oden-
se Universitet i 1993 blev han
konsulent ved COWI. I 1995
vendte han tilbage til universi-
tetet som underviser og forsker.
I 2001 rykkede Tim Jeppsen til
Kommunernes Revision som
leder af en konsulentafdeling,
men skiftede i 2006 til det ny-
oprettede kommunale evalu-
eringsinstitut, KREVI, som in-
stituttets første direktør. I 2009
blev han direktør for kultur, er-
hverv og udvikling i Svendborg
Kommune og skiftede imaj
2012 til kommunaldirektør i
Fredericia. Det var herfra, han i
maj 2014 kom til sin nuværende
stilling som kommunaldirektør
i Kerteminde. Tim Jeppesen til-
træder 1. august som program-
direktør for Nakskov 2030.

Aabenraa har ansat
kultur- og fritidschef
Aabenraa Kommune har ansat
Mads Stendorf, der er sekreta-
riatschef hos brancheforenin-
gen Danhostel, i en nyoprettet
stilling som kultur- og fritids-
chef. Mads Stendorf er 51 år og
cand.phil. i dansk og medie-
videnskab fra Aalborg Uni-
versitet i 1995. Han har i sine
unge år været langt omkring
i studier og volontør-arbejde:
England, Schweiz, Thailand
ogUSA. Og i 1995-2003 nåede
han to perioder på tilsammen
seks år som adjunkt påNæst-
vedHandelsgymnasium.Her-
fra rykkedeMads Stendorf i
2003 til Ikast om leder af Ikast
Infocenter, og ved strukturre-
formen i 2007, da Ikast indgik
i dannelsen af den nye Ikast-
BrandeKommune, blev han
ansat på borgmesterkontoret

som projektleder og ansvarlig
formarkedsføring og kulturelle
tiltag. I august 2009 skiftede
han til Esbjerg Kommune som
kultur- og fritidschef, og siden
marts i år harMads Stendorf
været sekretariatschef for bran-
cheforeningenDanhostel, der
har kontor i København. Han
tiltræder 1. august som kultur-
og fritidschef i Aabenraa Kom-
mune. Han bor i Esbjerg.

Ny havnechef
i Holstebro-Struer
Den fælleskommunaleHolste-
bro-StruerHavn har ansat Tor-
ben Lindberg Strømgaard fra
Holstebro somny havnechef ef-
ter Søren Adsersen, der fratråd-
te i januar og nu er selvstændig
færgekonsulent. Han er 68 år og
var havnechef i næsten 16 år.
Torben Lindberg Strømgaard,
40 år, har blandt andet enHD i
organisation og ledelse fra Aar-
hus Universitet 2009. Han har
erfaring fra bl.a. logistik i den
maritime verden som salgs- og
marketingschef for Thyborøn
Havn januar 2014-marts 2017
og forud i nær fem år leder af
Herning-afdelingen af det tyske
firma ”deugro”, der organiserer
transport af vindmøller. Efter
ansættelsen i Thyborøn tiltråd-
te han som centerleder iMejrup
Kultur- og Fritidscenter i Hol-
stebro Kommune, hvorom det
i en pressemeddelelse anføres,
”at han på få år har ændret ste-
det fra at være nogle bygninger,
hvorman tog hen for at dyrke
sport – til et aktivtmødested
medmasser af fællesskaber”.
Torben Lindberg Strømgaard
tiltræder somhavnechef den 1.
august.
Havnen blev etableret i 1856
på foranledning af købmænd
i Holstebro, men er siden 1917
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ejet af Holstebro og Struer
kommuner i fællesskab. Struer
Byråd har tidligere i år ved-
taget en udviklingsplan for
havnen, som i de kommende
år skal omdannes til en bære-
dygtig bydel. Torben Lindberg
Strømgaard bor i Mejrup og
har siden november 2015 været
medlem af Holstebro Byråd.

Ny leder af Handicap
og Psykiatri i Sorø
EvaKarlsson, der er leder af
Gladsaxe Kommunes psyko-
sociale tilbud, bliver 1. august
leder af Sorø Kommunes Center
for Handicap og Psykiatri efter
Randi Brodin, der som tidligere
omtalt er blevet centerchef for
Misbrug og Socialpsykiatri i
Kalundborg Kommune.
Eva Karlsson er 59 år og cand.
scient. adm. fra Roskilde Uni-
versitet. Som leder af Handicap
og Psykiatri i Sorø får hun bl.a.
ansvar for Sorø Kommunes bo-
og aktivitetstilbud for borgere
med psykiske og fysiske funk-
tionsnedsættelser. Hun skal
desuden væremed til at starte
et nyt åbent rådgivningstilbud
”Liv og Job”. Hun harmange
års ledererfaring fra socialpsy-
kiatri- og handicapområdet i
blandt andre Gladsaxe, Hille-
rød og Københavns kommuner.
Hun bor i København.

Ringsteds kommunal-
direktør fratrådt
Ringsted Byråd og kommu-
naldirektør JacobNordby har
indgået en aftale om kommu-

naldirektørens fratræden.
Borgmester HenrikHvidesten
(V) oplyser i en pressemedde-
lelse, at JacobNordby i sine ti
år som kommunaldirektør ”har
bidraget væsentligt til at skabe
en solid og veldrevet kommune.
Byrådet vurderer nu, at der er
behov for en anden profil til den
fremadrettede ledelse af Ring-
sted Kommune”.
JacobNordby er 57 år, officers-
uddannet og ingeniør. Under
ansættelsen i forsvaret gen-
nemførte han en uddannelse
som kemiingeniør vedDTU
(2000) og har desuden gen-
nemført forsvarets lederud-
dannelse. JacobNordby forlod
forsvaret i 2001 til fordel for
en stilling som vej- og parkchef
ved Gentofte Kommune. I 2003
rykkede han til Høje-Taastrup
kommune som teknisk direktør,
og i august 2006 blev han by- og
miljødirektør (teknisk direktør)
i Frederiksberg Kommune. Det
var herfra at JacobNordby pr.
1. august 2010 kom til Ringsted
som kommunaldirektør.

RUNDE ÅR

80
Per Tærsbøl (K), forhenvæ-
rende borgmester og medlem
af Helsingør Byråd siden 1974,
fylder 80 år den 15. juli. Han
var medlem af Frederiksborg
Amtsråd 2002-2006 og efter-
følgendemedlem af regionsrå-
det for Region Hovedstaden,
hvor han har plads i forret-
ningsudvalget. Var medlem af
Folketinget 1990-1994.

75
Erling Petersen (Lokal), pen-
sionist ogmedlem af Allerød

Byråd siden 2012, fylder 75 år
den 12. juli. Ved siden af det
kommunale er han formand for
Allerød Badmintonklub og i be-
styrelsen forÆldre-Sagen.

70
Ole Bollesen (S), borgmester
ogmedlemaf Syddjurs Byråd,
fylder 70 år den 13. juli. Hanhar
været borgmester siden 2018.
Ole Bollesen er cand.mag. i hi-
storie, idræt og kommunikation.
Han var lektor påRøndeGym-
nasium i over 35 år.

Poul Andersen (S), Roskilde
Byråd og pensioneret lærer, fyl-
der 70 år den 25. juli. Han er 1.
viceborgmester,medlemaf be-
skæftigelses- og socialudvalget
samt af sundheds- og omsorgs-
udvalget. Poul Andersen er ud-
dannet folkeskolelærer. Gik på
pension 2012.

Torben Hedelund (S), medlem
afHalsnæs byråd, fylder 70 år
den 28. juli. TorbenHedelund
er uddannet folkeskolelærer, og
han var i 20 år formand for Pro-
duktionsskolen Nordsjællands
Uddannelsescenter.

Karsten Lomholt (K), kon-
sulent ogmedlem af Lyngby-
TaarbækKommunalbestyrelse
siden 2014, fylder 70 år den 5.
august. Karsten Lomholt har
siden 2010 været konsulentmed
eget firma for regnskab og øko-
nomistyring, KLOA/S.

60
Leif Pedersen (SF), konsu-
lent ogmedlem af Albertslund
Kommunalbestyrelse fylder 60
år den 2. juli. Leif Pedersen har
blandt andet enmaster i teknisk
arbejdsmiljøledelse fra DTU og

ejer konsulentvirksomheden
OnWork i Albertslund.

Helle Mortensen (S), pæda-
gog og medlem af Frederiks-
havn Byråd siden 2018, fylder
60 år den 2. juli. Helle Morten-
sen er pædagoguddannet og
har siden 2015 været leder af
dagtilbud på handicapområdet.

Peter Hjulmann (V), værkfø-
rer ogmedlemafRebild Byråd
siden 2018, fylder 60 år den 2.
juli. PeterHjulmann er uddan-
net automekaniker,men arbej-
dede kort i faget, idet han i 38 år
har været ansat ved containerfa-
brikkenMicodanA/S i Støvring.

Dorthe Wichmand Müller
(SF), socialformidler ogmedlem
afGladsaxeByråd siden 2018,
fylder 60 år den 6. juli. Dorthe
WichmandMüller er uddannet
socialformidler og har senest
siden 2010 været ansat i Frede-
rikssund Jobcenter.

Peter Villadsen (løsgænger),
uddannelseskonsulent og med-
lem af Herning Byråd siden
2006, fylder 60 år den 11. juli.
Peter Villadsen er lærerud-
dannet og har undervist på for-
skellige folkeskoler i Herning
Kommune, siden 2004 uddan-
nelseskonsulent i Ungevejled-
ningen Herning Kommune.

Lars Gravgaard Hansen (K),
afdelingschef ogmedlem af Al-
bertslundKommunalbestyrelse
siden 2014, fylder 60 år den 29.
juli. Lars GravgaardHansen er
chef for de kørende teknikere
hos EricssonDanmark.

Jan Ryberg (Lokal), selvstæn-
dig ogmedlemafHelsingør
Byråd siden 2006, fylder 60 år
den 29. juli. Han er oprindeligt
Falck-redder har siden 1978 op-
bygget Chaplin-organisationen,
somblandt andet omfatter et
fire bosteder og et opholdssted
for tvangsanbragte og frivilligt
anbragte børn.



54 /// NETVÆRK / DANSKE KOMMUNER / NO. 12 / 2020

50
Thomas Storm (V), salgschef
og medlem af Favrskov Byråd
siden 2010, fylder 50 år den 26.
juni. Thomas Storm arbejder
som skandinavisk salgschef for
det globale selskab Vikan A/S
(rengøringsrekvisitter), som
har hovedsæde i Danmark.

Tim Jensen (S), servicechef
og medlem af Hjørring Byråd
siden 2014, fylder 50 år den 26.
juni. Tim Jensen er uddannet
automekaniker og har siden
januar 2018 været servicechef
hos ABS-AUTO i Hjørring.
Fødselsdagenmarkeres på da-
gen i biopælsbyenmed recep-
tion i Tårshallen kl. 13-18.

Esben Hedeager Hansen (K),
selvstændig ogmedlemafHor-
sensByråd siden 2018, fylder 50
år den 3. juli. EsbenHedeager
Hansen er selvstændig ejen-
domsadministrator og har haft
egen virksomhed i 25 år

Thyge Havgaard Bjerring (V),
key account manager og med-
lem af Vejle Byråd siden 2018,
fylder 50 år den 11. juli. Thyge
Havgaard Bjerring har siden
2008 været key account mana-
ger i NetDesign.

Klavs Norup Lauridsen (K),
skoleleder og medlem af Kerte-
minde Byråd siden 2018, fylder
50 år den 25. juli. Klavs Norup
Lauridsen er læreruddannet
og er skoleleder ved Langeskov
Skole.

Janus Kyhl (K), direktør og
medlemafHelsingørByråd
siden 2018, fylder 50 år den 31.
juli. J JanusKyhl har en interna-
tional fodbold- og lederuddan-
nelse fra universitetet i Lausan-
ne, og hanhar sidenmaj sidste år
været direktør i fodboldklubben
FremadAmager.

Sami Deniz (SF), faglig sekre-
tær ogmedlem af Ishøj Byråd
2010-2013 og igen siden 2017,
fylder 50 år den 1. august. Han
er cand.scient.adm. fra Roskil-
de Universitet i 1997. Han har
siden februar 2017 været faglig
sekretær i Landsforeningen for
Socialpædagoger.

Bent Jørgensen (V), sekretari-
atsleder ogmedlemafRoskilde
Byråd, fylder 50 år den 5. august.
Bent Jørgensenhar siden august
sidste år været leder af sekreta-
riatsleder forDanskForening
forRosport.

Merete Due Paarup (R), selv-
stændig og medlem af Kolding
Byråd siden 2014, fylder 50 år
den 7. august. Fødselsdagen
markeres på dagenmed recep-
tion kl. 14-16 i bureauets loka-
ler, Uhrevej 3 i Jordrup.

Henrik Dalgaard (K), land-
mand ogmedlem af Vesthim-
merlands Byråd siden 2010, fyl-
der 50 år den 10. august. Henrik
Dalgaard har i 20 år været aktiv
i landbrugspolitik og er næst-
formand i landboforeningen
Agri Nord.

Susanne Bjerregaard Mørck
(S), lærer ogmedlemaf Frederi-
cia Byråd siden 2018, fylder 50
år den 29. juni. SusanneBjerre-
gaardMørch er læreruddannet
fraUCSyd’s læreruddannelse i
Haderslev 2015 og har siden da
været ansat vedUllerupBæk
Skolen i Fredericia.

40
Kristian Würtz (S), rådmand
ogmedlem af Aarhus Byråd
siden 2006, fylder 40 år den 15.
juli. Han er kandidat i stats-
kundskab fra Aarhus Universi-
tet 2008. KristianWürtz er 1.
viceborgmester og blandt an-
det næstformand for Regionale

Arbejdsmarkedsråd Østjyl-
land, medlem af kommunekon-
taktrådMidtjyllands Uddan-
nelsesudvalg og formand for
Arbejdsmarkedspolitisk Fo-
rum Aarhus.

Jens Jakobsen (V), farve-
handler ogmedlem af Assens
Byråd siden 2018, fylder 40 år
den 23. juli. Jens Jakobsen er
medejer af et malerfirma, der
både maler, lægger gulve og
leverer gardiner. Har tidligere
modtagetWillemoes-prisen.

Kasper Bjering Søby Jensen
(S), lektor ogmedlemaf Ishøj
Byråd siden 2014, fylder 40 år
den 24. juli. Kasper Bjering Søby
Jensen er cand.scient. imatema-
tik og fysik fraRoskildeUniver-
sitet og har en ph.d. imatema-
tikkens didaktik. I fritiden er
han bestyrelsesformand for den
lokale spejdergruppeTorshøj.

Eva Borchorst Mejnertz (R),
lektor og medlem af Aarhus
Byråd siden 2018, fylder 40
år den 30. juli. Hun er blandt
andet medlem af KL’s inter-
nationale udvalg og underud-
valg. Hun er cand.mag. i sam-
fundsfag og engelsk fra Aarhus
Universitet.Eva Borchorst
Mejnertz er lektor på Aarhus
Katedralskole.

Jan Ravn Christensen (SF),
faglig konsulent og medlem
af Aarhus Byråd siden 2010,
fylder 50 år den 31. juli. Jan
Ravn Christensen er bachelor i
statskundskab fra Aarhus Uni-
versitet og arbejder som faglig
konsulent ved BUPL Østjyl-
land. Var forud konsulent ved
FOA Aarhus.

Karim Friis Arfaoui (S), spe-
cialkonsulent ogmedlem af
Roskilde Byråd siden 2014, fyl-
der 40 år den 11. august. Karim
Friis Arfaoui er ingeniør-ud-
dannet og har sidenmaj 2016
været specialkonsulent ved
HOFORA/S.

Lasse P. N. Olsen (EL) råd-
mand ogmedlem af Aalborg By-
råd siden 2014, fylder 40 år den
11. august. Lasse P. N. Olsen er
uddannet socialrådgiver i 2007
og blev i 2013 cand.scient.adm.
fra Aalborg Universitet.

30
Martin Bech (V), selvstændig
ogmedlemaf BrønderslevByråd
siden 2014, fylder 30 år den 27.
juli. Han er formand for social-
og sundhedsudvalget og blandt
andetmedlemaf bestyrelserne
for AalborghusGymnasiumog
forDronninglundGymnasium.
Hanhar desuden siden 2010
væretmedlemafNordjyllands
Regionsråd, hvor han ermedlem
af socialudvalget og af patient-
udvalget.MartinBech er bache-
lor i samfundsfag og historie fra
AalborgUniversitet.

25
Harun Muharemovic (S), stud.
jur. ogmedlemaf BrøndbyKom-
munalbestyrelse siden 2018,
fylder 25 år den 25. juni.Harun
Muharemovic er aktiv i DSUog
ermedlemaf landsorganisatio-
nens forretningsudvalg.Han er
stud.jur. vedKøbenhavnsUni-
versitet og arbejder som studen-
termedhjælper på et advokat-
kontor iHvidovre.

Rasmus Norup (K), revisor og
medlem afHerning Byråd siden
2018, fylder 25 år den 28. juli.
Han er også opstillet til Folke-
tinget og er 1. suppleant for Sø-
ren Pape og Orla Østerby. Ras-
musNorup harHD i regnskab
og økonomistyring fra Aarhus
Universitets afdeling i Herning.
Han var revisorassistent 2014-
2016 og arbejdede derefter som
revisor i revisionsfirmaer.
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