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Birgitte Abildgaard – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

 

 

Mit navn er Birgitte Abildgaard. Jeg er 56 år gammel – og når jeg ikke udfolder mig på vegne af Kreds Øst, så er jeg 

fællestillidsrepræsentant i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, hvor jeg har været ansat siden 1987. Privat bor jeg i Espergærde 

sammen med min ægtefælle. 

Jeg har været tillidsvalgt i 25 år og dette arbejde motiverer mig meget. Jeg har nu været en del af bestyrelsen i Kreds Øst i en 

del år og håber at få lov til at fortsætte med dette. 

Jeg føler mig allermest engageret, når jeg arbejder med udviklingsopgaver til gavn for trivslen og fællesskabet for vores 

medlemmer. Jeg elsker at være til stede, der hvor tingene sker og beslutninger træffes – og hvor jeg i øvrigt kan arbejde 

sammen med andre, der også brænder for deres virke. Og dem er der heldigvis mange af i vores kreds. 

Kan jeg derudover få lov til at være kreativ, møde nye mennesker og deltage i løsning af afvekslende opgaver, så trives jeg 

allerbedst. 

Formålet med mine indsatser er at medvirke til at skabe rammerne om spændende og meningsfulde arbejdsforhold for 
medlemmerne i vores område. Herunder at værne om vores arbejdsfællesskaber, der er gået ind i en helt ny fase efter 
Corona.   

 
 

René Paludan – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 
 

 

Jeg genopstiller til Finansforbundet kreds øst bestyrelse. 

Igennem de år jeg har siddet i kredsbestyrelsen, har det altid ligget mig på sinde at vi alle trives og at vi har ordentlige forhold 

på arbejdspladsen.  

Netop trivsel er efter min mening et ubetinget krav for, at vi i dagligdagen motiveres og styrker samarbejdet og at vores 

dagligdag er til at holde ud og understøtter et liv i balance. 

I mit daglige virke er jeg ansat i Euronext Securities Copenhagen (VP a/s) og mærker her hvordan det er, at arbejde i en 

virksomhed som ledes af folk udenfor Danmark.  

Det er noget der kan udfordre især os danskere, da vi tit har den mere frie tilgang til problemer og siger tingene lige ud af 

posen.  

Som fællestillidsrepræsentant i dagligdagen arbejder jeg med at være med til at løse de problemer der måtte dukke op. 

Det er en af mine grundholdninger at de bedste resultater opnås gennem dialog og tillid imellem parterne. 

 



 

Anette Kammann – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

 

  
Jeg hedder Anette Kammann, jeg bor i Gevninge sammen med min mand. 
 
Til daglig er jeg fællestillidsrepræsentant i BEC Financial Technologies, hvor jeg har været ansat siden 2000. Jeg har været 
tillidsrepræsentant siden 2010. Arbejdet som tillidsvalgt er motiverende, og jeg trives, når jeg har været med til at påvirke 
beslutninger til gavn for vores medlemmer, for det er vigtigt for mig, at vi sikre de bedst mulige vilkår. 
 
Jeg genopstiller, da jeg gerne vil bidrage til, at vi i kredsen fortsat har fokus på vores medlemmers trivsel, for vores dagligdag 
er fuld af udfordringer. Vi skal hjælpe til med at ruste vores medlemmer til en omskiftelig hverdag, hvor der arbejdes på tværs 
af landegrænser. 
  
Det første år i kredsbestyrelsen har givet ”blod på tanden”, og derfor stiller jeg op til en ny 2-årig periode. 
  
 
 

 

 

Anne Nysum Dejrup – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

 

 
Jeg genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem i Finansforbundet Kreds Øst. 
 
Mit navn er Anne Nysum Dejrup, er 57 år og bosiddende i Albertslund.  
 
Til dagligt er jeg ansat i BNP Paribas Personal Finance – Express Bank, som er liggende i Høje Taastrup. Her har jeg været 
ansat siden 2010. Jeg har været tillidsrepræsentant siden 2016 og blev fællestillidsrepræsentant i 2020. 
 
Jeg har nu været en del af kredsbestyrelsen i et år. Og hvilket år. Et år som kun har bestyrket mig i, at jeg rigtig gerne vil 
fortsætte med at være en del af Finansforbundet Kreds Øst. Den røde tråd i det faglige politiske arbejde er blevet tydeligere og 
specielt også i forbindelse med arbejdet omkring vores nye overenskomst.  Jeg har også været så heldig at komme ind i 
ansvarsområdet Forbund og samfund – FOS, som blandt andet forholder sig til Outsourcings dilemmaer, Klima tiltag og SoMe.  
 
Jeg brænder stadig for det, at vi skal være længere på arbejdsmarked. Derfor glæder jeg mig over, at der med den nye 
overenskomst vil blive set på dette med en ny arbejdsgruppe, med opgave i at fastholde seniorer i Finanssektoren. Og som 
kredsbestyrelsesmedlem ser jeg helt klar en fordel i, at jeg som tillidsrepræsentant i kredsbestyrelsen vil kunne være 
bindeleddet mellem vores virksomheder og vores fagforening, som det bedste for alle vores medlemmer, da alle, ung som 
senior, vil skulle have et godt og langt arbejdsliv. 
 
Jeg håber derfor på at blive genvalgt.  
 

 



 

Dan Roland Hansen – opstiller til nyvalg som suppleant i kredsbestyrelsen 
 

 

 

 
Så er tiden ved at være inde til at prøve kræfter med kredsbestyrelsen igen. 
 
Jeg har været tillidsrepræsentant, siden jeg blev valgt første gang i 2002, dog med en pause på 1,5 år i 2011-2012. Jeg har 
været i vores branche fra min spæde elevtid tilbage i 1994. 
 
I 2009-2011 sad jeg i kredsbestyrelsen og stoppede i forbindelse med, at jeg skiftede fra Amagerbanken A/S til Sparekassen 
Sjælland-Fyn A/S. 
 
En fagforenings hovedformål er blandt andet at sikre gode løn- og arbejdsvilkår, og det vil jeg gerne være med til at præge tæt 
på, hvor beslutningerne kan påvirkes, og hvor de tages. Vores fagforening skal være relevant, så den har sin 
eksistensberettigelse. Verden er foranderlig, og en fagforening skal følge med og tilpasse sig. Det fagpolitiske har min helt 
store interesse. Samtidig ønsker jeg at skabe de bedste muligheder for mine kolleger, også på tværs af virksomheder. Derfor 
ligger det at gøre en forskel mig meget på sinde. 
 
Jeg stiller derfor op som suppleant, så jeg er klar til at indtræde igen, når der bliver en ledig plads. 
  
  
  
 

 
  

 


