
STEM på STEEN – som 1. suppleant til Kredsbestyrelsen 

 

Kære generalforsamling, kære tillidsrepræsentanter, kære kredsbestyrelse. 

Mit navn er Steen Brastrup Clasen. Jeg er vurderingsansvarlig i Vurdering Privat, hvor jeg er 

tillidsrepræsentant. Samtidig er jeg valgt som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for Jyske 

Realkredit A/S. 

Udover at vurdere ejendomme for koncernen, så har jeg en masse børn og skriver bøger. I januar 2020 

udgav jeg ”Mand under fremmed sol”, men det er en anden historie. 

På opfordring fra flere af Jer skulle jeg egentlig stille op til kredsbestyrelsen og ikke bare som suppleant. 

Men det gør jeg ikke. Jeg synes vi lige nu har en dygtig og kompetent kredsbestyrelse under kyndig 

ledelse af Marianne og Johnny. Gennem mit faglige arbejde har jeg efterhånden haft flader til alle 10 

medlemmer, og alle er kolleger, som jeg holder af. Dygtige fællestillidsrepræsentanter, der 24/7 passer 

deres arbejde.  

For som tingene er skruet sammen, så er det at være kredsbestyrelsesmedlem et arbejde. Man vælges 

ganske vist, men i praksis er man sagsbehandler, inspirator og på mange måder leder i faglig 

sammenhæng. 

Så ville det være rimeligt, at jeg skubbede én, der passer sit abejde, ud? NEJ. 

Grundlæggende er mine holdning, at vi skal stå stærkt som medarbejdere i Jyske Bank koncernen. Jeg 

har derfor nogle mærkesager, som jeg vil kæmpe for: 

Vi skal have en grundliggende jobtryghed. Alle skal have muligheder for at udvikle sig. Tænk hvis alle 

med jævne mellemrum – eksempelvis hvert andet år – fik tilbudt en udviklingssamtale, hvor man ganske 

åbent kunne løfte sløret for karrieredrømme. Både til job internt og til job andre steder. 

Vi skal også være bedre til at værne om de medarbejdere, der bliver trætte eller på anden måde kører 

sur i deres arbejde. Hvis man har været ansat i banken i mange år, så bør der være plads til, at man kan 

fortsætte i et andet spor internt. Hvis Jyske Bank vil, så er der plads til det, der er mange funktioner, som 

kunne varetages af folk med mange års erfaring i Jyske Bank, endda funktioner, som aktuelt købes dyrt 

udenfor banken. 

Generelt er jeg mod outsourcing. Sats på interne kræfter og funktioner. Vi kan godt selv, Jyske Bank har 

en størrelse, hvor det er muligt, og på lang sigt mere sikkert og fleksibelt. 

Med disse ord vil jeg stille mig til rådighed for Jer som 1. suppleant til Kredsbestyrelsen. 


