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Barbara Schrøder – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

Jeg hedder Barbara Schrøder, er 37 år og kommer fra Køge. Jeg bor sammen med min kæreste Allan, hans 2 børn, Monique og 
Lucas, vores fælles barn Vitus, og så har vi en lille ny pige på vej, der forventes at ankomme start juni. I min fritid har jeg tit 
hænderne fulde med børn og bleskift og madpakker, - men når tiden tillader det, så elsker jeg at gå til koncerter og har tidligere 
også været en ivrig festival gænger.  
 
Til hverdag arbejder jeg i Santander Consumer Bank, hvor jeg har været siden 2013 og de sidste 6 år har jeg siddet som 
fællestillidsmand og SU-medlem. De sidste 4 år har jeg haft fornøjelsen af at være en del af bestyrelsen i Kreds Øst, og har bl.a. 
været i arbejdsgrupper med Trivsel og kommunikation. 
 
Coronakrisen er det sidste år næppe gået nogle firmaer forbi, og vi er blevet vant til at arbejde hjemmefra og er blevet tvunget til 
at ”retænke” arbejdsgange og processer. For nogle har fleksibiliteten i at arbejde hjemmefra, fungeret rigtigt godt, og for andre 
har det været en hård kamp at måtte undvære det sociale med sine kollegaer og isolere sig derhjemme. Vi kan nu (forsigtigt) 
skimte lys for enden af tunnelen, og firmaer er så småt begyndt at åbne op. Men verden er ikke længere den samme, og visse 
forandringer er kommet for at blive. Efter det sidste lange år, er der for alvor fokus på medarbejdertrivslen som aldrig før. 
Jeg føler at netop nu, at det er vores job, som kredsbestyrelse i Kreds Øst, at kæmpe for, at vores små og mellemstore 
virksomheder også kommer til orde, bliver hørt OG at vores medlemmer har de bedste muligheder/ værktøjer inden for bedre 
digital uddannelse og udvikling, samtidigt med at det skal gøres i et sundt arbejdsmiljø. Jeg vil elske at være med til at tage 
endnu en tørn for Kreds Øst i kredsbestyrelsen, i arbejdet med dette. 
 

 

Birgitte Abildgaard – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

Mit navn er Birgitte Abildgaard. Jeg er 54 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 og min kat. 
 
Jeg har været tillidsvalgt i mere end 20 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. 



Rene Paludan – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

 

 

Mit navn er René Paludan. Til daglig er jeg fællestillidsrepræsentant i VP Securities. Jeg er 57 år og bor sammen med 

Tina. Min fritid går meget med musik – jeg er forsanger i to orkestre – et bigband og en trio, hvor vi spiller populærmusik.  

Jeg genopstiller som bestyrelsesmedlem i Kreds Øst, hvor jeg har været siden 2015, da det altid ligger mig på sinde, at vi 

alle trives og at vi har ordentlige forhold på vores arbejdspladser. Netop trivsel er efter min mening et ubetinget krav for, 

at vi i dagligdagen motiveres og styrker samarbejdet. 

 

I denne tid, hvor mange af os ikke har set vores kollegaer i snart et år og samtidig dagligt udfordres af nye tiltag og 

forandringer, er det efter min mening afsindig vigtigt, at vores dagligdag er til at holde ud og understøtter et liv i balance. 

Med alt det nye, der sker omkring os, er det også vigtigt at huske vores fælles baggrund og historik og tage disse værdier 

med os ind i fremtiden. Ellers bliver vi blot flueben i andre menneskers regneark. Vi skal bevare sammenholdet og det 

gode kollegaskab – ikke mindst på tværs af kredsens virksomheder. 

 

Som tillidsvalgt såvel som medarbejder i vores sektor er der nok af udfordringer i disse år. Virksomheder sammenlægges 

og rutiner udfordres. Nogle gange endda på tværs af landegrænser. Dette kan i den grad udfordre os alle. Jeg tror på, at 

vi kan løse tingene bedst muligt med den frie tanke og med at sige tingene lige ud af posen. 

Som tillidsrepræsentant såvel som i kredsen arbejder jeg med at være med til at løse de problemer, der måtte dukke op. 

At tage de nye tiltag der skal til for at gøre tingene lidt bedre hele tiden. Det er desuden en af mine grundholdninger, at de 

bedste resultater opnås gennem dialog og tillid mellem parterne. De resultater jeg går allermest efter er medlemmernes 

trivsel og balance. 

 
 

 


