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Valg til generalforsamling 2019
kandidatliste - valgområde 11
(indenfor postnumrene 8000-8990)

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
tilmeldingsfristens 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 2 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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MEDLEMSGRUPPE 2

Kirsten Petry
Adresse:
Postnr. og by:
Stilling:
Alder:
Tlf.nr.:
e-mail:

Søndersøparken 17 b 2-2
8800 Viborg
Pensioneret matematiklærer
78 år
53 63 48 63
kirsten@petry.dk

Nuværende tillidshverv:

Jeg er pensioneret matematiklærer fra Viborg Katedralskole.
Jeg er stadig aktiv som hjælpelærer og aktiv bridgespiller.
Jeg har siddet 12 år i LB’s bestyrelse og vil gerne fortsætte 4 år som delegeret. LB er et af de bedste forsikringsselskaber i DK.
LB forsøger altid at hjælpe de medlemmer der har skader og det vil jeg gerne gøre mit til at vi fortsætter med. Jeg vil også
gerne medvirke til, at vi får endnu flere medlemmer blandt gymnasielærere, handelsskolelærere, pædagoger o.s.v. Jeg har
skaffet mange nye medlemmer til LB og vil gerne fortsætte dette arbejde.

MEDLEMSGRUPPE 2

Tine Kanne Sørensen
Adresse:
Postnr. og by:
Stilling:
Alder:
Tlf.nr.:
e-mail:

Dr. Margrethes Vej 4A, 1.
8200 Århus N
Cand. It.
40 år
28 74 03 92
tine@t-kanne.dk

Nuværende tillidshverv: Delegeret i LB. Medlem af NRGi’s repræsentantskab.

Jeg er 40 år og har været en del af LB-generalforsamlingen de sidste 12 år. Til dagligt arbejder jeg med test af it-systemer i
Region Midtjylland.
Tanken bag Lærerstandens Brandforsikring er gammel, men holdbar og på mode igen. LB er et forsikringsselskab, hvor
fællesskabet skaber en sikkerhed for det enkelte medlem.
Jeg mener, det er vigtigt at bevare dette fællesskab samtidig med, at der er fokus på at levere billige forsikringer til medlemmerne. LB skal forsat være et forsikringsselskab, der er klar til at hjælpe medlemmerne, når uheldet er ude.
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Hedvig Gerner Nielsen
Adresse:
Postnr. og by:
Stilling:
Alder:
Tlf.nr.:
e-mail:

Frisenvoldvej 14
8940 Randers SV
Pensioneret lektor
74 år
51 95 06 44
Hedvig.gerner@gmail.com

Nuværende tillidshverv: Censorformand dansevidenskab (KU), dramaturgi (AU),
teater&performancestudier (KU)
Tidligere tillidshverv: Tillidsrepræsentant på Randers Statsskole
Tre grunde til at jeg genopstiller:
1. Randersområdets gruppe 2 medlemmer bør være repræsenteret.
2. Vil formidle medlemmernes interesser gennem en konstruktiv, kritisk dialog.
3. Vil være med til at støtte op om og præge udviklingen i LB, så det bliver et endnu bedre medlemsejet forsikringsselskab.

MEDLEMSGRUPPE 2

Birthe Lundgaard
Adresse:
Postnr. og by:
Stilling:
Alder:
Tlf.nr.:
e-mail:

Vildsvinhøjen 15
8800 Viborg
Lektor
64 år
24 80 27 31
blun@via.dk

Nuværende tillidshverv: Censor på Læreruddannelsen. Certificeret tilsynsførende for Uvm.
Tidligere tillidshverv: Formand i Kunstforeningen GalleriNB.
Jeg underviser på Læreruddannelsen i Silkeborg i de pædagogiske fag og er konsulent på udviklingsprojekter for lærere i
Folkeskolen. Som muligt bestyrelsesmedlem vil jeg især engagere mig i initiativer, der støtter udvikling af underviseres kompetencer og prioritere projekter, der skaber værdi i undervisningen. Endvidere vil jeg interessere mig for foreningens sociale
forpligtelser.
Jeg er uddannet folkeskolelærer og har senere taget kandidatgrad i pædagogik. I min fritid beskæftiger jeg mig med kunst.

