
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                
                 

                     
                                                                       

                                                        

                  



 

 

 

Jannie Skovsen 

Genopstiller som formand 

fredsvalgt   

 

 

På kredsgeneralforsamlingen d. 29.3 bliver jeg genvalgt for en ny 3-årig periode som formand. Det er jeg 

meget taknemmelig for og jeg lover at gøre mit bedste for at leve op til den tillid, der er vist mig. Tak til jer 

mine kolleger, som har givet mig den mulighed.  

Det er for mig et fantastisk job. Et job hvor jeg får muligheden for at have kontakt til virkelig mange 

mennesker. Ofte handler det om emner, som har eller får betydning for den trivsel og de muligheder, vi har 

som ansatte i den finansielle sektor. Og intet er vigtigere. 

Min stil er den nysgerrige, positive, samarbejdende og ansvarlige. Den stil har vist sig at fungere for mig både 

som formand for kredsen, i samarbejdet med kolleger, tillidsrepræsentanterne, bankens direktion og HR, i 

bankens bestyrelse og i Finansforbundet Hovedbestyrelse. 

Det er for mig ikke nok at påvirke. Jeg tager gerne ansvaret på mig og arbejder for, at min politiske påvirkning 

bliver til konkrete handlinger. Og så er jeg typen, som ikke giver op. Jeg ser mig selv som badeanden, som, 

når den får et dyk, blot kommer op et andet sted. For mig er dialogen afgørende. At være nysgerrig på andres 

synspunkter og mindset. Og så reagerer jeg på uretfærdighed. Det er en bærende drivkraft i mit virke. Jeg 

bestræber mig på at være respektfuld og forventer derfor det samme af andre. 

Jeg har været i banken i 39 år. Startede som elev i Vestre afdeling i Aalborg, har arbejdet som privatkunde-

rådgiver, som afdelingsdirektør, med forretningsudvikling og undervisning i en årrække for så i 2007 at vælge 

kredsarbejde på fuld tid. Det valg har jeg aldrig fortrudt. Jeg bilder mig ind, at min lange karriere i banken er 

en kæmpe styrke. Jeg har et indgående kendskab til kulturen, til lokalstrategien og til alt det, som gør Spar 

Nord til noget særligt. Jeg er stolt af min arbejdsplads men har samtidig modet til at stå fast, når der er behov 

for det. Privat bor jeg på Aalborgs havnefront sammen med min mand Lars. Vores voksne døtre bor begge 

med deres kærester i Århus.  

Jeg føler mig privilegeret over at få lov til at få endnu 3 år som formand for Finansforbundet Spar Nord Kreds. 

En spændende ny strategiperiode for banken og en lige så spændende tid for Finansforbundet. Jeg tror på 

og kender værdien af stærke fællesskaber. Sammen kan vi udrette og ændre en masse. 

Og jeg føler mig betrygget i, at jeg og den nye kredsbestyrelse og bankens dygtige tillidsrepræsentanter står 

rigtig stærkt på banen til glæde for alle ikke mindst kredsens medlemmer. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gitte Holmgaard 

Genopstiller som næstformand 

fredsvalgt 

 

Når I læser denne præsentation, er jeg allerede valgt ved fredsvalg. Det er jeg meget glad og taknemlig for. 

Jeg arbejder nemlig lige præcis med det jeg gerne vil, og så er det jo dejligt at få lov til at fortsætte. 

Men jeg vil nu alligevel fortælle, hvorfor også I kan være godt tilfredse med valget af mig       

Jeg har været i banken i 37 år og har et stort og dybt kendskab til banken og bankens historie. Jeg har altid 

været stolt af at arbejde i banken og alle de muligheder jeg har fået for at lave forskellige ting. Jeg har bl.a. 

arbejdet som privatkunderådgiver, privat banking rådgiver og erhvervskunderådgiver i de første 25 år i 

banken. Siden 2006 har jeg været aktiv i det faglige arbejde – først som lokal tillidsrepræsentant i 

Bankområde Rebild, hvor jeg også allerede dengang var en del af kredsbestyrelsen og bankens 

samarbejdsudvalg (SU). I 2011 blev jeg så en del af kredskontoret og fik muligheden for at arbejde fuld tid 

med at påvirke, vedligeholde og forbedre mine kollegaers arbejdsvilkår. 

Siden 2018 har jeg være næstformand for Finansforbundet Spar Nord Kreds og det er jeg stolt af. Når jeg 

tænker på alt det bagvedliggende arbejde, som vi gør, er jeg stolt af at være med til at lede Spar Nord kreds. 

Jeg brænder for en arbejdsplads, hvor menneskene har betydning, og hvor arbejdsforholdene og trivslen 

tages alvorligt og hvor man hele tiden vil være med til at forbedre dem, sådan vi sammen kan skabe gode 

resultater også økonomiske. Fællesskabet har stor betydning for mig og selvom vi har en helt unik 

lokalbankmodel, så betyder fællesskabet og sammenhængskraften også noget. 

Fællesskabet i Finansforbundet er også helt fantastisk. Det er endnu en del af mit arbejde som gør mig stolt. 

Jeg har relationer med mennesker, som stort set alle er vores konkurrenter i dagligdagen, men som stadig 

har en fælles agenda, nemlig at vedligeholde og forbedre arbejdsvilkårene for vores kollegaer – og lige 

nøjagtig det er vi fælles om. 

Ud over mange års erfaring i banken, har jeg været en del af mange forskellige fora, så som samarbejdsudvalg, 

arbejdsmiljøudvalg (hvor jeg også er næstformand), kompetenceråd, osv. Jeg har været medarbejdervalgt i 

bankens bestyrelse i 8 år og med i Spar Nord Fondens bestyrelse i 2 år og jeg er i dag formand for 

Personalefondens feriehuse i Spar Nord. 

Til sidst vil jeg nævne vores store netværk af lokale tillidsrepræsentanter. Det at være med til af lede og 

udvikle alle de dygtige og engagerede kollegaer, som er en del af Finansforbundet Spar Nord Kreds, er helt 

fantastisk, så tak for det. 

Privat er jeg gift og bor på Solsiden (i Nørresundby) har to voksne piger. Og så er jeg blevet mormor, hvilket 

er livets dessert       

 

 



 

 

 

 

Lene Aaen 

Genopstiller som bestyrelsesmedlem 

fredsvalgt 

 

Allerførst: Tak for genvalget! Jeg er enormt glad og taknemmelig for at kunne fortsætte i mit drømmejob i 

endnu tre år.   

Nuværende job 

Min karriere i banken startede i 1989. Jeg er udlært i banken og har arbejdet som privatkunderådgiver og 

supporter. I 2007 blev jeg tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Siden 2008 har jeg været en del 

af kredsbestyrelsen – først som deltidskredsbestyrelsesmedlem og siden 2012 på fuld tid. 

Som kredsens politiske sekretær laver jeg diverse udkast til kommunikation og har ansvaret for vedtægter, 

forretningsordener m.v., som beskriver kredsens struktur og arbejde.  

Jeg er sagsbehandler og bistår således tillidsrepræsentanterne med sagsbehandling, rådgiver enkeltmedlem-

mer og varetager sagsbehandlingen efter aftale med tillidsrepræsentanten. Uanset sagstypen (fx advarsel, 

fratrædelsesaftale, afskedigelse o.l.) handler det om at støtte, vejlede og rådgive medlemmerne på bedst 

mulig vis. 

At være mentor og bagland for tillidsrepræsentanterne er også en rolle, der betyder meget for mig. Nyvalgte 

tillidsrepræsentanter får en mentor, som klæder dem på med viden om deres rolle. Hertil kommer, at både 

nye og erfarne tillidsrepræsentanter får spørgsmål eller oplever situationer, hvor de har behov for råd og 

vejledning.  

Som ansvarlig for kredsens tillidsrepræsentantnetværk har jeg det overordnede ansvar for mødeplan-

lægningen. Samtidig er jeg medansvarlig for planlægning af kredsens tillidsrepræsentantmøder/-seminarer. 

Hovedformålet med alle disse møder er faglig og personlig udvikling, herunder videndeling om relevante 

emner i forhold til tillidsrepræsentanternes rolle i kredsen og banken.  

I det centrale Finansforbund deltager jeg i det politiske ansvarsområde ”Innovation og beskæftigelse”. Her 

bringer oplægsholdere ny viden ind, som bruges til politikudvikling i Finansforbundet centralt og decentralt i 

kredsene. I Innovation og beskæftigelse handler det primært om mangfoldighed, digitalisering og 

beskæftigelsespolitik. 

Endelig har jeg siden 2018 været medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.  

Hvorfor stiller jeg op 

Med min hjælpsomhed, grundighed og mit store virksomhedskendskab bidrager jeg positivt til kredsens 

arbejde. Samtidig brænder jeg for mine opgaver/ansvarsområder og ønsker fortsat at bidrage med min viden 

og erfaring.  

At arbejde for udmøntningen af Finansforbundets politiske indsatsområder og kredsens strategi ser jeg som 

en mulighed for at udvikle banken til en endnu bedre arbejdsplads.   



 

 

 

Michael Jensen 

Genopstiller som bestyrelsesmedlem 

fredsvalgt 

 

Nu har jeg været på Kredskontoret som fuldtids Kredsbestyrelsesmedlem i snart 5 år, og det er et arbejde, 

som jeg sætter stor pris på.  

Derfor er jeg glad og taknemmelig for, at jeg har fået yderligere 3 år, hvor jeg kan være en del af et fællesskab 

af tillidsvalgte, som brænder for at kunne gøre det bedste vi kan for de af vores kollegaer, som har valgt at 

være sammen med os i Finansforbundet. 

Nuværende job 

Efter snart 35 år i Bankens hovedsæde, hvoraf næsten 30 år var i Handelsafdelingen, så har jeg mange 

relationer i både hovedsædet og i afdelingerne ude i det ganske land. Relationer betyder meget for mig og 

for det arbejde, jeg har på Kredskontoret. 

På Kredskontoret arbejder jeg med sagsbehandling og kompetenceudvikling. Jeg har også ansvaret for, at vi 

kommer ud og møder vores medlemmer via arrangementer og dialogmøder. Som sparringspartner for 

tillidsrepræsentanterne, hjælper jeg med til, at de kan løse de udfordringer, de møder, så løsningen kan 

findes lokalt. 

Jeg deltager også i det politiske arbejde i det centrale forbund, hvor jeg sammen med de tillidsvalgte fra 

andre finansielle institutter er med til at udvikle mulighederne for kompetenceudvikling og ser på den 

udvikling omkring os, der påvirker Finansforbundet og sektoren som helhed. Det sker som medlem af de to 

kredsteams Udvikling og læring, og Forbund i bevægelse. 

Jeg har en interesse indenfor IT, og her har jeg været med til at sørge for, at vi i Kredsen hele tiden udvikler 

vores brug af de tekniske muligheder, der er til stede, til at gøre vores arbejde og kontakt med vores kollegaer 

nemmere og endnu bedre.  

Hvorfor stiller jeg op 

At være med til at sørge for god trivsel og gøre Banken til en fed arbejdsplads ligger mig meget på sinde, og 

jeg vil gerne være med til at fortsætte den gode udvikling, vi har haft de sidste 5 år. 

Jeg er rigtig glad for min hverdag, hvor jeg møder mange mennesker, som har brug for mig og de 

kompetencer, jeg byder ind med. 

Jeg føler en stor glæde ved at kunne bidrage til, at de af vores kollegaer, som møder udfordringer i deres liv, 

på bedst mulig måde kan hjælpes videre med mit bidrag. 

 

 

 

 



 

 

 

Peter Brun 

Nyopstiller som bestyrelsesmedlem 

fredsvalgt 

 

Nuværende job 

Jeg har været i banken siden 2013 – ansat som privatkunderådgiver i Vejle. 

Ved siden af rådgiverjobbet, har jeg fungeret som TR i Vejle fra 2016, og siden 2020 har jeg været en del af 

kredsbestyrelsen som deltidsansat. 

Som TR har mit job bestået af de mangeartede opgaver, der følger med stillingen, så som Månedsmøder, 

Trivselsudvalg og dialog med kolleger. 

Som kredsbestyrelsesmedlem har jeg været med i det generelle bestyrelsesarbejde, i form af bestyrelses-

møder, samt det politiske arbejde både i egen kreds og i det centrale forbund. 

I forbundet er jeg pt. en del af det politiske team omkring digitalisering og trivsel. Jeg har også været med i 

en række udvalg, som bl.a. senest har bidraget med vejledning til ledere omkring det fleksible arbejdsliv. 

Hvorfor stiller jeg op 

Jeg har efter længere tids overvejelse besluttet at stille op som fuldtids bestyrelsesmedlem, fordi jeg mener, 

at jeg har noget at bidrage med.   

Jeg ønsker at blive fuldt integreret i den stærke kreds, vi har i Spar Nord, samt at videreudvikle det særlige 

fundament vi har. Den måde vi organiserer os på i Spar Nord er unik. Det skal vi holde fast i og hjælpe lederne 

på vej til at byde fremtidens arbejdsliv velkommen. 

Min passion for kredsarbejdet løftes hele tiden i takt med, at jeg kommer tættere på detaljerne bl.a. omkring 

medarbejdertrivsel, samarbejde med banken samt overenskomstforhandlinger.  

Jeg tror på, at vi i fremtiden skal være endnu tættere på medarbejdere og ledelse for at lykkes. 

Da der ikke i denne omgang bliver tale om et kampvalg, takker jeg for, at I giver mig muligheden for at bringe 

mine kompetencer i spil. Jeg kommer med en rygsæk fuld af redskaber og indsigter, som jeg tror på, at vi i 

fremtidens kreds har brug for. 

Før min tid i banken har jeg haft en karriere bl.a. som leder. Det har igennem mine år i pengeinstitut givet 

mig forståelse for og nysgerrighed på, hvordan vi passer på hinanden samtidig med, at banken kræver 

resultater. 

Jeg har i min tid i Spar Nord været en del af en række projekter bl.a. vores IT- konvertering tilbage i 2016, 

ligesom jeg har været involveret i en række andre projekter. Det har været med til at give mig indblik i 

bankens DNA. Jeg glæder mig til at kunne fokusere al min energi til organisationen. 

Tøv ikke med at være nysgerrig på min ambition og ikke mindst min person, så lover jeg at gøre mit ypperste 

til, at vi også i fremtiden har en dynamisk og kompetent kreds. 



 

 

 

Rikke Henriksen 

Genopstiller som bestyrelsesmedlem 

fredsvalgt 

 

Jeg vil gerne udtrykke min glæde over, at jeg er valgt for endnu 3 år ved fredsvalg. Mit arbejde på 

Kredskontoret er nemlig det allerbedste job, jeg kan forestille mig. 

Mit job 

Mine primære arbejdsområder er personsager, hvor jeg bistår medlemmerne i deres ansættelsesforhold. Jeg 

er økonomi- og kommunikationsansvarlig. Kommunikation har jeg uddannet mig meget i de seneste 15 år. 

Jeg arbejder også med at sparre, støtte og udvikle tillidsrepræsentanterne, så de er bedst mulig klædt på til 

at hjælpe medlemmerne 

Fagpolitiske er jeg aktiv i to ansvarsområder i Finansforbundet: Sektorudvikling og nye forretningsmetoder, 

hvor vi arbejder med bankers arbejdsvilkår, f.eks. regulering, dataetik, image og digitalisering. Og Forbund 

og Samfund, hvor vi bl.a. arbejder med bæredygtig udvikling, social og økonomisk vækst, 

arbejdstagerforhold, overenskomst og den danske model. Begge spændende ansvarsområder, som påvirker 

alles hverdag. 

Hvorfor stiller jeg op igen   

Som person elsker jeg at have mange bolde i luften på en gang og den mangfoldighed af forskellige 

arbejdsopgaver vi har, er lige præcis den måde, jeg gerne vil udleve mit arbejdsliv på. 

Og så det allervigtigste: jeg arbejder sammen med mennesker og for mennesker, der gerne vil fællesskabet. 

I kredsen er vores grundsten fællesskabet. Vi arbejder for den bedste arbejdsplads og den højeste trivsel og 

på at tage hånd om dem, der har behov for det.  Noget vi kun kan løfte sammen. 

Fællesskaberne udenfor arbejdstid er også vigtigt; et bredt og varieret foreningsliv er med til at holde 

fællesskaberne ved lige på tværs af både alder, køn og uddannelse og bidrager til forståelsen for, at der skal 

være plads til alle. Derfor involverer jeg mig i mit lokalområde i Skive, hvor jeg er formand for Skive Bigband 

og musikkoordinator ifm. med koncerter i Skive Anlæg. Jeg har tidligere været hhv. kasserer og formand for 

vores lokale grundejerforening.  

Andet om mig 

Jeg har været i banken i 35 år; de første 24 år i Sparbank og efter fusionen med Spar Nord på kredskontoret 

i Aalborg. Jeg er uddannet advokatsekretær, arbejdede i 17 år med juridiske områder på Kreditkontor, nogle 

år i Fjernservice Spanien og siden 2010 på fuld tid som tillidsvalgt. Jeg har været tillidsvalgt siden 2002, hvor 

jeg startede som sikkerhedsrepræsentant og medlem af Samarbejdsudvalget. 

Privat bor Bjarne og jeg i Skive, hvor vi sammen bl.a. spiller musik i 2 bigbands og et harmoniorkester. Vi har 

to voksne børn, der for længst er fløjet fra reden. 


