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Motivation samt overvejelser om arbejdsområder der specielt har din interesse i IUG, mm:
Mit kandidatur til IUG bestyrelsen bunder i, at jeg i bund og grund ønsker at gøre verden til et bedre sted at være
– specielt for folk, som ikke selv har så meget indflydelse på deres egen situation, grundet lokale eller globale
forhold. Mit primære fokus er ”Energi”, hvor jeg dels forsøger at minimere mit personlige CO2 fodaftryk, dels
hjælper til at energiproduktionen er så CO2 neutral som overhovedet muligt. Sidste del er hovedsageligt via mit
arbejde ved Ørsted Wind Power, med ”Operation og vedligeholdelse” af Off-shore vindmølleparker, hvor alle
løsninger naturligvis er ”vedvarende” (og derved bæredygtige) – altså løsninger, der fungerer på såvel kort sigt,
som på lang sigt.
Samtidig mener jeg, at IUG har potentialet til at være Danmarks stærkeste ”tekniske NGO”, som leverer
langsigtede resultater til bedst gavn for så mange mennesker på jorden som overhovedet muligt. IUG bør derved
også være rollemodel for andre NGO’ere (danske og udenlandske), som ønsker at skabe en forskel for ”glocale”
(globale og lokale) samfund, således at vi sammen med øvrige NGO’ere kan gør det, som Danmark er bedst til: at
bruge vores hjerner og vores samarbejdsevner til at skabe resultater… Ikke kun på kort sigt, men hovedsageligt på
lang sigt!!!
Herudover elsker jeg at rejse ud i verden og møde og se kulturer med min egne øjne, for derigennem forsøge at
forstå hvorledes verden er skruet sammen. Med afsæt i mine oplevelser, har jeg en ydmyghed for forskellige
kulturer, og jeg bilder mig selv ind, at jeg forstår, hvad et givent lokalsamfund har behov for (som en helhed –
børn, unge, voksne, ældre, gamle, på kort sigt og på langt sigt), naturligvis under hensyntagen til Energy
(distribution) Justice.
Da jeg kørte med nødhjælp (mad, medicin mv.) for Beredskabsstyrelsen i ex. Jugoslavien i 1994/95, oplevede jeg
”Læger uden grænser” på nærmeste hold – en oplevelse som var dels enormt inspirerende, dels enormt
provokerende, idet de unge læger ofte kastede sig ud i projekter, uden egentlig at have tænkt dem til ende. Dette
gavnede desværre ikke altid den samlede effekt af projekterne. Og derfor vil jeg gerne yde mit til, at ingeniørerne
kaster sig ud i projekter, hvor vi på forhånd ved, at vi kan opnå den størst mulige effekt for eksempelvis en
lokalbefolkning.
Jeg har været (et særdeles passivt) medlem af IUG siden ult 2012. Allerede dengang synes jeg, det kunne være
fedt at være en del af de bærende kræfter i IUG, men henset til familie mv. har jeg lagt IUG lidt på hylden. Nu er
der dog atter lidt ressourcer at tage fat i, så jeg håber, at jeg kan træde ind i bestyrelsen og være med til at gøre
en afgørende forskel. Til det bedste for så mange mennesker som muligt.
Tidligere bestyrelsesposter:
År
2005-2008
2004-2012

Virksomhedsnavn
Café Globen – bestyrelsesformand (2006-2008). Daglig leder for 45 frivillige.
De Berejstes Klub – bestyrelsesformand (2008-2012).
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HSE Project Manager
and Specialist

2010-2014

Forsvarets Materieltjeneste

Chef for Flyvesikkerhed

2006-2010

Forsvarets Materieltjeneste

Chef for Flykompetencer

1996-2006

Flyvemateriel Kommandoen

Ingeniør, Projektleder,
planlægger

Udvikle sikkerhedskulturen (og
kulturen I almindelighed) for ca. 550
pers., for opnåelse af en proaktiv
kultur, hvor man finder muligheder og
løsninger.
Projektleder på etablering af et
Sikkerhedskursus for 1.000 personer i
Taiwan. Henset til de store
kulturforskelle mellem Europa og
Fjernøsten er det nødvendigt at
fokusere på at udvikle og modne en
sikkerhedskultur, således at ulykker
kan undgås (bl.a. via brugen af det
rigtige sikkerhedsudstyr på rette
tidspunkt). Jeg er ansvarlig for at
etablere denne uddannelse, hvilket
kræver et dybt kendskab (og respekt)
til forskellige kulturer, herunder
hvorledes man kan anerkende og
udvikle disse.
Chef for en gruppe sikkerhedseksperter, for sikring af
implementeringen af en sund og
stærk flyvesikkerhed i Det Danske
Forsvar.
Chef for 30 fly-ingeniører, som alle var
eksperter inden for hver sit tekniske
område.
Alting, som man nu gør i de første 10
år af sin Ingeniør karriere. Jeg var bl.a.
projektleder på et projekt, hvor vi
skiftede alt elektronik (inkl. 14 km.
nye kabler) i Forsvarets store
transportfly Hercules C-130.

Faglig baggrund / uddannelse:
Akademiingeniør (Bachelor) – Stærkstrøm. HD (Handels Diplom) – Københavns Handelshøjskole.
PRINCE2 practitioner; Change Management Practictioner
Master of Wind Energy (DTU – just started with one course)
Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs:
-

Er p.t. midlertidigt bosiddende i Lissabon, Portugal, ad hensyn til private årsager. Retur: 2. kvartal 2018.
Solvarme varmer vores vand, og solceller leverer elektricitet til el-nettet (som vi så køber (billigere end hvad vi
sælger den for)) – sommerhus i Portugal.
Elsker at rejse (50+ lande, dog rigtig mange gange i UK + Portugal)).

