
Valg til generalforsamling 2019 
kandidatliste - valgområde 10 

(indenfor postnumrene 7000-7990)

Nedenstående præsentationer er kandidaternes egne

Kære medlem

Generalforsamlingen er LB Foreningens øverste myndighed, og hertil vælges der en repræsentativ 
forsamling af selskabets medlemmer. Landet er inddelt i 12 valgområder.

De delegerede vælges på baggrund af deres tilknytning til:
medlemsgruppe 1) folkeskoleområdet – i alt 27 delegerede
medlemsgruppe 2) undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer uden  
          tilknytning til undervisningsområdet – i alt 18 delegerede.
 
I år er der udskrevet valg i valgområde 10 Nord- & Midtjylland, 11 Østjylland og 12 Nordjylland. Efter 
tilmeldings fristens udløb har vi konstateret, at der skal være afstemning i valgområde 10 og 11 for 
henholdsvis medlemsgruppe 1 og 2. 

Nedenfor kan du se en præsentation af kandidaterne til valget. Vi vil gerne opfordre alle medlemmer 
i medlemsgruppe 1 til at gøre brug af muligheden for at stemme. Og husk, at der kun må sættes kryds 
ved én kandidat på stemmesedlen!

Venlig hilsen 
LB FORENINGEN

Carsten Mørck-Pedersen 
Bestyrelsesformand
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Rita Helbo Jensen

Finn Brask

Adresse: Bøgens Kvarter 135
Postnr. og by: 7400 Herning
Stilling: Lærer/konsulent
Alder: 64 år
Tlf.nr.: 21 67 36 97
e-mail: rhj@dlf.org 

Nuværende tillidshverv: Delegeret i LB’s generalforsamling.
 

LB er medlemmernes forsikringsselskab. Jeg vil arbejde for, at LB hele tiden udvikler sig på forsikringsområdet til gavn for 
medlemmerne. LB skal fortsat tilbyde de bedste forsikringsprodukter til konkurrencedygtige priser. LB skal være det forsik-
ringsselskab vore medlemsgrupper helt naturligt vælger.

Forsikring er og skal være LB’s primærydelse. 

Men LB skal også fortsat støtte kulturelle, uddannelsesmæssige og forskningsmæssige projekter inden for undervisningsom-
rådet, fordi det er til gavn for medlemmerne, hvor en meget stor del er lærere. 

Adresse: Ryesvej 6
Postnr. og by:  7500 Holstebro
Stilling: Lærer
Alder: 63 år
Tlf.nr.: 21 49 90 65
e-mail:	 finnbrask@webspeed.dk

Nuværende tillidshverv: Medlem af kredsstyrelsen i Vestjysk Lærerforening. Kongresdelegeret i 
DLF.  Medlemsforum Vest i Lærernes Pension. Formand for Holstebro Cykelmotion. I bestyrelsen 
for Difko I, Holstebro. Formand for ejerfor. Nordre Ringgade 106 i Aarhus.

I den tid, jeg har siddet i LB`s repræsentskab, har selskabet været igennem store strukturforandringer. (Aktieselskab, nye 
solvenskrav og digitalisering). Vi er samtidig blevet det 3-4 største forsikringsselskab i Danmark. For mig, er det samtidigt 
vigtigt, at vi fortsat fokuserer på vores kerneydelse. Nemlig, at leverer de bedste og billigste forsikringer til vores medlemmer. 
Så når andre selskaber byder sig til, og vi svarer, at vi er medlem i LB, så bliver der stille i den anden ende af røret. Jeg håber 
at medlemmerne, vil give mig mandat til at arbejde videre med den opgave i næste valgperiode.  
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Thomas Steen Rasmussen

Henrik Kolsbjerg

Adresse: Niels Kjeldsensvej 8
Postnr. og by: 7100 Vejle 
Stilling: Lærer
Alder: 50 år
Tlf.nr.: 50 92 11 29
e-mail: basmussens@gmail.com 

Nuværende tillidshverv: Delegeret i LB’s generalforsamling.
 

Jeg tillader mig hermed at genopstille til delegeret i LB foreningen. Jeg har nu i to perioder haft fornøjelsen af at være en del 
af	den	succes	LB	forsikring	er.	Som	delegeret	har	jeg	i	flere	omgange	benyttet	mig	af	muligheden	for	at	kunne	hjælpe	lokale	
projekter med sponsorering fra LB. Det er bl. a. kommet Uldum Gademusikfestival og Voksenvenner i Vejle tilgode. 

Med mig som repræsentant for medlemmerne i LB, vil I få en delegeret der vil arbejde for, at LB stadig er det billigste og 
bedste forsikringsselskab i Danmark, med det moralske værdikompas sat på rette kurs.

Adresse: Højager 92
Postnr. og by:  7300 Jelling
Stilling: Lærer
Alder: 57 år
Tlf.nr.: 26 18 09 90
e-mail: hkolsbjerg@jellingnet.dk

Nuværende tillidshverv: Arbejdsmiljørepræsentant.

Mit navn er Henrik. Jeg er 57 år og bor i Jelling. Jeg er gift med Majbrith og har to voksne sønner. 

Jeg har været lærer siden 1995. Så længe jeg kan huske, har jeg haft mine forsikringer i LB. 

LB	skal	være	et	forsikringsselskab,	der	sætter	serviceniveauet	højt.	Her	bliver	kunden	betjent	af	højt	kvalificerede	medarbej-
dere, der er servicemindede. LB skal have en sund økonomi med en god balance mellem præmier, selvrisiko og dækning. 
Overskuddet går tilbage til medlemmerne, der kan forvente stabile priser. Jeg håber, du vil give mig din stemme.
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