
Om kandidaterne:                                    

Formand Mette Kjersgaard Hansen – opstiller som formand 
Jeg vil gerne, sammen med den øvrige bestyrelse, færdiggøre de igangværende 
projekter, videreudvikle foreningen og i særdeleshed skabe vilkår for det 
unikke frivillige arbejde, der kendetegner vores forening. Derudover ønsker jeg 
at stå i spidsen for vores samarbejde med Dragør Kommune, der er en 
væsentlig medspiller for at der i vores forening er ordentligt, trygt og rart at 
være. 
Jeg ønsker for den kommende bestyrelse, at foreningens medlemmer 
anerkender bestyrelsens arbejde og udviser tillid til de beslutninger, der 
træffes i rammen af generalforsamlingens anvisninger. 
 

Kasserer 
 
Vælges for kun 1 
år, idet tidligere 
kasserer er udtrådt 
af bestyrelsen midt 
i en valgperiode. 
 

Vivi Zimling – opstiller som kasserer 
Jeg kom til bestyrelsen som suppleant og overtog kasserer posten pr. 1. 
oktober 2019. 
Siden da har jeg lanceret diverse forretningsgange – som stadig foregår - 
budget er blevet implementeret i e-conomic, samt tillært mig diverse systemer 
heriblandt Betalingsservice samt Danløn, som jeg ikke kendte til i forvejen. 
Jeg er uddannet som bogholder og har arbejdet indenfor regnskabsfaget indtil 
for ca. 12 år tiden, så nyder faktisk at få tal inden under neglene igen.  
Arbejder nu som vejleder, rådgiver, sagsbehandler og coach inden for a-
kasseverdenen. 
Jeg ønsker fortsat at kunne bidrage til at få udarbejdet forretningsgange og sat 
disse ”i kasser” så enhver, der i fremtiden tiltræder som kasserer til enhver tid 
vil kunne tiltræde posten fra dag et. 
 

Bestyrelsesmedlem Kent Boel Jensen – opstiller som bestyrelsesmedlem 
Jeg vil gerne forsætte i bestyrelsen, da jeg syntes det er spændende at 
medvirke til at udvikle foreningen i takt med tiden. 
Jeg har masser af energi og kan bidrage med meget, da jeg har erfaringer med 
både bestyrelsesarbejde og med min håndværksmæssige uddannelse. 
 

Suppleant Maria Harrestrup – opstiller som suppleant 
Jeg stiller op som suppleant. Jeg var med i projektgruppen ”Grøn omstilling” og 
var med i det forberedende arbejde omkring individuelle vandmålere. Jeg vil 
gerne være med til at fremtidssikre foreningen bl.a. via flere grønne tiltag om 
muligt. 
 

Suppleant Lars Brinch Jørgensen – opstiller som suppleant 
Jeg vil gerne stille mine økonomiske og finansielle baggrund/kompetencer til 
rådighed for bestyrelsen og PF Maglebylund. 
Min baggrund er: 

• uddannet jurist og økonom 
• stor erfaring med bestyrelsesarbejde og økonomi i andelsforeninger, 

herunder vurdering og opstilling af finansieringsløsninger i forbindelse 
med anlægsinvesteringer og almindelige låneomlægninger. 

• mere end 30 års erfaring fra den finansielle sektor.  



 


