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Kandidater til repræsentantskabsvalget  
i Frøs Sparekasse 2020 

Præsenteret i alfabetisk rækkefølge 

 

 

 

Kandidat nr. 1 
 
Adam Vest 

Beskrivelse:  
Anden erfaring: Jeg sidder i bestyrelsen hos 
Sønderborg Fjernvarme samt i delegeret for-
samling hos Sønderjysk Forsikring. 
Hvorfor: Jeg vil medvirke til at skabe en stærk 
sparekasse, hvor værdierne opleves af kun-
derne. Jeg kan bidrage med den gode kunde-
rejse, hvor vi sammen har fokus på helheds-
billedet uden at miste detaljerne, skabe fælles-
skab, og ikke mindst gennemføre visionen om 
vækst - lokalt og regionalt. 

Kandidat i Sønderborg 

52 år 

Stilling:  
Senior Manager, 
Technical 
Communication 
 

 

 

Kandidat nr. 2 
 
Alfred Grosbøl 

Beskrivelse:  
Jeg er indehaver af EDC Grosbøl ApS, Rådhus-
centret 2, 6500 Vojens og har ejet firmaet siden 
2006. 
Igennem mit arbejde som ejendomsmægler har 
jeg stort lokalkendskab. Er oprindelig bank-
uddannet, men har arbejdet som ejendoms-
mægler i 29 år. Født i 1956, bor privat i Hader-
slev med min kone Dorthe. 

Kandidat i Haderslev 

63 år  

Stilling: 
Ejendomsmægler 
 

 

 
 

Kandidat nr. 3 
 
Anita Linda Jensen 

Beskrivelse:  
Min mission som repræsentant i repræsentant-
skabet: Igennem de sidste 4 år har jeg med stor 
interesse og glæde været en del af repræ-
sentantskabet. Jeg ønsker kontinuerligt at 
påvirke og bidrage konstruktivt til den positive 
udvikling af Frøs. Igen skal vi indsætte en ny 
direktør, men også udvikle og tegne en stærk 
bestyrelse til at støtte Frøs’ fortsatte vækst, 
gerne med flere kvinder ved bordet. 

Kandidat i Gram 

57 år  

Stilling:  
Senior HR Business 
Partner 
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Kandidat nr. 4 
 
Bente Riis Fogsgaard 

Beskrivelse:  
Bosiddende i Esbjerg. 2 børn på hhv. 10 og 13 
år. Advokat (L) og indehaver af advokatfirmaet 
Archa ApS – stiftet i 2017. Speciale i erhvervs-
rådgivning samt hushandler.  
Bestyrelsesmedlem i Frøs Sparekasse siden april 
2018. Næstformand i Advokatsamfundet 5. 
kredsbestyrelse siden 2019. 
Stifter og mødeleder af Erhvervsnetværket 
”GBR – Growth By Relations” i Esbjerg (stiftet 
2015; pt. 22 aktive erhvervsmedlemmer). 

Kandidat i Esbjerg 

41 år  

Stilling:  
Advokat 
 

 

 

Kandidat nr. 5 
 
Birgit Marie Schnuchel 
Mogensen 

Beskrivelse:  
Jeg bor i Kollund med min mand Peer. Vi har 3 
voksne børn. Jeg er uddannet kontorassistent 
og har i 21 år været en del af min mands 
virksomhed med ansvar for bogholderi og 
regnskab. I min fritid har jeg i mere end 20 år 
været engageret lokalpolitisk og også været 
bestyrelsesmedlem i LOF.  
Jeg har været domsmand i mange år, samt 
frivillig mentor i en golfklub. Jeg har en stor 
berøringsflade, bred viden og erfaring, som jeg 
vil anvende til sparekassens fortsatte udvikling. 

Kandidat i Sønderborg 

61 år  

Stilling:  
Bogholder 
 

 

 

Kandidat nr. 6 
 
Bjarne Munk 

Beskrivelse:  
Jeg bor i Vonsild sammen med Lone. Jeg er 
butiksuddannet og arbejdede i en årrække, som 
disponent hos Brørup Tømmerhandel. Jeg 
startede MuHeCo i 1991. Efter nogle år solgte 
jeg min del af firmaet og blev ansat i et svejse 
firma i Kolding som indkøber. I dag arbejder jeg 
i varemodtagelsen i større maskinfabrik i 
lokalområdet. I 2006 startede jeg min web-
shop karaffelland.dk, som jeg driver som min 
bibeskæftigelse. 

Kandidat i Brørup 

58 år  

Stilling:  
Lager medarbejder 
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Kandidat nr. 7 
 
Brian Juhl 

Kort Beskrivelse:  
Jeg bor i Ribe sammen med min kone Maria og 
vores 3 børn. Til daglig driver jeg IT Ribe ApS, og 
har gjort dette de sidste 15 år. Jeg leverer 
herfra erhvervsløsninger inden for IT og ERP til 
små og mellemstore virksomheder, primært i 
lokalområdet. I min fritid har jeg stor interesse 
for investering, erhvervsrelateret politik og 
udvikling.  

Kandidat i Ribe 

40 år  

Stilling:  
Direktør 
 

 

 

Kandidat nr. 8 
 
Brian Skou Juhler Larsen 

Beskrivelse:  
Jeg arbejder som Teknisk chef ved Salus 
Boligadministration, der administrerer 8 al-
mene boligforeninger i Sønderjylland. Uanset 
om man som privat kunde eller erhvervskunde 
skal have et godt sted at bo eller går med en 
drøm, der skal realiseres, så er det vigtig at ens 
sparekasse er et godt sted at være! Dette opnås 
kun ved tæt kunde kontakt. Jeg har siddet i 4 år 
i repræsentantskabet, og har derigennem fået 
en stor indsigt i, hvor kompliceret det kan være 
at drive en god sparekasse. Jeg er garant for, at 
Frøs Sparekasse husker, at det skal være et 
godt sted at være. 

Kandidat i Vejle  

45 år  

Stilling:  
Teknisk Chef 
 

 

 

Kandidat nr. 9 
 
Carl Holst 

Beskrivelse:  
Været medlem af Frøs repræsentantskab de sidste 
8 år. Bor i Rødding hvor jeg er født, opvokset og 
været tilknyttet Rødding Højskole hele livet. Har 
som tidl. amtsborgmester og regionsrådsformand 
arbejdet for denne landsdel. Fra erhvervsudvikling 
over psykiatri til dannelsen af Sønderjysk 
Elitesport. Vil fortsat arbejde for vores landsdel, og 
tror det sker med et selvstændigt Frøs. Som 
mangeårig formand for PKA-pensionskasser og 
deltager i diverse kurser føler jeg mig fagligt klædt 
på til opgaven. 

Kandidat i Rødding 

50 år  

Stilling:  
Tidl. Regionsråds-
formand og MF 
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Kandidat nr. 10 
 
Erik Vesløv 

Beskrivelse:  
Jeg bor i Holsted med min kone Hanne Marie. 
Vi har to voksne døtre. Vi bor i Holsted, hvor vi 
har gode naboer og venner. 2006-2019 var jeg 
direktør på AFI Danmark Protein, og arbejder 
nu med strategisk udvikling af Supply Chain i 
AFI. Frivilligt arbejde: Forældrebestyrelsen i 
Holsted Børnehave (også formand), formand i 
bestyrelsen i Medius Holsted, og i lokalrådet. 
Fritid: Familien, sommerhus ved vestkysten, hus 
og have, løber, cykler i Holsted Cykelmotion.  

Kandidat i Brørup 

54 år  

Stilling:  
Senior Supply Chain 
Specialist 
 

 

 

Kandidat nr. 11 
 
Erik Aalbæk Pedersen 

Beskrivelse:  
Bosat i Vejle og ejer af Panter Rejser. Uddannet 
mekaniker men været i rejsebranchen siden 
1991. Min erfaring har vist, hvor vigtig det er 
med en god kundekontakt og personlig service. 
Derfor genopstiller jeg: 
Interesserer mig for Vejle området og ser Frøs 
Sparekasse som et stærkt regionalt 
pengeinstitut med "lokal" forankring. 

Kandidat i Vejle 

54 år  

Stilling:  
Direktør 
 

 

 

 

Kandidat nr. 12 
 
Erling Hansen 

Beskrivelse:  
Uddannet bygningsingeniør 1977. 
Siden da arbejdet i det rådg. ing. fa. Gregersen 
& Olsson A/S, indehaver af firmaet siden 1985. 
Familiefar, bor i Vejen sammen med hustruen 
Lene. Vi har 2 drenge, Steffen der læser på 
Universitet i Århus, og Casper der læser på CBS i 
København. Fritiden tilbringes ofte på kontoret, 
men tager mig tid til spinning i VIC, gerne 
dagligt. 
Spiller golf i Vejen Golfklub. Siddet i repræ-
sentantskabet i Frøs siden 2012.  

Kandidat i Vejen 

66 år  

Stilling:  
Rådg. ingeniør 
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Kandidat nr. 13 
 
Flemming Faaborg 
Nissen 

Beskrivelse:  
Bosiddende i Ribe, uddannet tømrer i 1978. 
Siden 1991 arbejdet i entreprenørbranchen 
som byggeleder, først i et større vestjysk 
entreprenørfirma, hvor jeg var medejer i 12 år. 
Ejerskabet blev afhændet i 2016. Jeg har siden 
arbejdet i branchen, er nu ansat i firmaet Chr. 
Johnnsen i Rødekro. I forbindelse med mit 
arbejde har jeg en rimelig god indsigt i virksom-
hedsdrift. Jeg har i min fritid brugt meget af 
tiden med bestyrelsesarbejde i Ribe Håndbold-
klub som leder og træner. 
  

Kandidat i Ribe 

62 år  

Stilling:  
Byggeleder 
 

 

  

Kandidat nr. 14 
 
Frank Cilius 

Beskrivelse:  
Jeg er selvstændig fotograf og kommunikatør 
og bor i Kolding med min hustru Katarina. Jeg 
ønsker at deltage i repræsentantskabet i Frøs 
Sparekasse for at hjælpe til med at præge den 
positive udvikling, som sparekassen er i. 

Kandidat i Kolding 

47 år  

Stilling:  
Selvstændig fotograf 
 

 

 

 

Kandidat nr. 15 
 
Frank Schmidt-Hansen 

Beskrivelse:  
Selvstændig detailhandler med forretningen 
”FRANK” i Rødding gennem 34 år. Byrådsmedlem 
i Rødding og Vejen Kommuner og har siden kom-
munesammenlægningen siddet i økonomiud-
valget i Vejen Kommune. Sidder i bestyrelsen i 
KL’s Arbejdsmarked- og Borgerserviceudvalg. 
Bestyrelseserfaring fra bl.a. SE (nu Norlys), Dansk 
Affald, Vejen Forsyning. Fritidsinteresser: 
lystfiskeri, samfundsforhold og vin. Gift med 
Jette og har 3 store børn og 5 børnebørn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kandidat i Rødding 

57 år  

Stilling:  
Selvstændig 
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Kandidat nr. 16 
 
Gitte Lydiksen 

Beskrivelse:  
Jeg startede i Skærbækcentret den 1/5-20, med 
ansvar for kursus- og konferenceophold, samt 
salg til erhvervskunder. Jeg har altid brændt for 
det frivillige arbejde, og har været med i mange 
forskellige foreninger og bestyrelser. Bl.a 
• Er jeg på 3. år formand for 

håndboldudvalget i Gram. 
• Har jeg været medlem af skolebestyrelsen 

på Gram Skole. 
• Har jeg været med i Pins’Mærken udvalget. 

Jeg synes, det er vigtigt at støtte op om det 
lokale. Derfor har jeg også valgt at stille op til 
repræsentantskabet i Frøs, for at være med til 
at sikre positiv vækst og udvikling til gavn for 
lokalsamfundet.  

Kandidat i Gram 

45 år  

Stilling:  
Kursus- og 
konferenceansvarlig 
 

 

 

Kandidat nr. 17 
 
Gitte Riise 

Beskrivelse:  
Jurist bosat i Kruså. Gift, mor og bedstemor. Mit 
første juristjob var et barselsvikariat i en bank. 
Herefter fik jeg mit drømmejob i en kommune, 
hvor jeg blev tillidsrepræsentant, senere fik jeg 
lederjob og gennemførte en 3-årig leder-
uddannelse.  Har de senere år primært arbejdet 
med forsikringer, udbud og lejeret. Nu ansat i 
fleksjob i en interesseorganisation.  
I repræsentantskabet er der kun en fra 
Aabenraa kommune, og der er brug for flere 
kvinder. Mit kodeord: ansvarlighed.  

Kandidat i Aabenraa 

58 år  

Stilling:  
Cand. jur. 
 

 

 

Kandidat nr. 18 
 
Hans Gejl 

Beskrivelse:  
Jeg bor syd for Rødding og er gift med Mette og 
sammen har vi 5 børn. Jeg er uddannet 
landmand, og Mette og jeg driver mit fødehjem 
som hedder Gejlsminde med ca. 300 køer og 
360 ha. Jeg bruger lidt tid på diverse 
bestyrelsesposter; Linkogas, som er et 
landmandsejet biogasanlæg, Rødding 
vandværk, Rødding Idrætsforening. Jeg spiller 
også selv fodbold på det lokale oldboyshold, og 
er træner for Røddings serie 1 Herre 
håndboldhold. Jeg har været med i 
repræsentantskabet i 8 år, og synes det er 
enormt spændende at være en del af og håber 
at kunne fortsætte. 

Kandidat i Rødding 

48 år  

Stilling:  
Gårdejer 
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Kandidat nr. 19 
 
Hans Peter Geil 

Beskrivelse:  
Jeg har 32 års erfaring i offentlig service, her-
under som borgmester i 28 år i hhv. Gram og 
Haderslev. Stopper min officielle karriere 
31.12.2021, og har således den krævede tid til 
arbejdet i sparekassens bestyrelse. Har stor 
indsigt i samfundet, og hvad der påvirker spare-
kassens privat- og erhvervskunder lokalt ift. 
finansiering, handel, klima og bæredygtighed. 
Har erfaring i bestyrelsesarbejde fra mange 
bestyrelser i forskellige brancher samt Fit & 
Proper godkendt af Finanstilsynet til at sidde i 
sparekassens bestyrelse. Har været i penge-
institutter i 25 år - i Sparekassen Sydjylland og 
Frøs Sparekasse. Bor i Haderslev sammen med 
Lone og har 2 voksne børn og 4 børnebørn. 

Kandidat i Gram 

63 år  

Stilling:  
Borgmester 
 

 

 

Kandidat nr. 20 
 
Hans Skovby 

Beskrivelse:  
Jeg har været kunde i Frøs Sparekasse hele mit 
liv og i min tid som erhvervsdrivende.   
Alle økonomiske aktiviteter jeg har i mit firma 
er i Frøs Sparekasse. Jeg sætter pris på, at min 
rådgiver er fra lokalt område og, at der ikke er 
langt fra rådgiver til beslutningstager. Jeg 
sætter stor pris på, at min bank er lokal og 
støtter lokale aktiver i området. Så derfor vil jeg 
arbejde for, at Frøs forbliver en lokal bank.  
Jeg har været i repræsentantskabet i en periode 
og er klar til en til. Jeg vil kæmpe for, at Frøs 
Sparekasse forbliver en lokal bank. 
En bank der er kendt for sine lokale rødder.    
 
  

Kandidat i Gram 

51 år  

Stilling:  
Direktør 
 

 

Kandidat nr. 21 
 
Heidi Maimburg 

Beskrivelse: 
Jeg bor i Ribe og har været ansat i Ribe Byferie 
Resort i 25 år og tiltrådte stillingen som direktør 
i 2015. Derudover sidder jeg i HORESTAs 
regionsbestyrelse for Region Syddanmark, hvor 
vi varetager interesser for Hotel- og Restaura-
tionsbranchen.  Lokalt sidder jeg med i et 
Advisory Board for turisme under Esbjerg 
Kommune, hvor vi råder og vejleder Business 
Esbjerg og dermed Esbjerg Byråd til, hvordan 
turismen skal skrues sammen i vores kommune. 
  
  

Kandidat i Ribe 

46 år  

Stilling:  
Direktør 
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Kandidat nr. 22 
 
Jan Christian Wolff 

Beskrivelse:  
Jeg har været kunde i Frøs afdeling i Vejen i en 
længere periode. Tæt kontakt til rådgiver, god 
økonomisk rådgivning og rimelige omkost-
ninger er vigtig for, at Frøs kan fastholde sin 
udvikling. Frøs bør udvikle sig til en stærk lokal 
sparekasse, der støtter lokal vækst og initia-
tiver. Arbejder på Flyvestation Skrydstrup som 
chef for logistikafdelingen med ansvar for F-16 
produktion og implementering af F-35.  
Medlem af og træner i Vejen Tri og Motion, en 
lille klub der tidligere har haft et godt 
samarbejde med Frøs.  

Kandidat i Vejen  

53 år  

Stilling:  
Chef for logistikafd. 
 

 

 

Kandidat nr. 23 
 
Jens Bøndergaard 

Beskrivelse:  
Jeg har været selvstændig de seneste 10 år og 
driver i dag en konsulentvirksomhed med 6 
ansatte, hvor vi assisterer små og mellemstore 
virksomheder indenfor alle områder i virksom-
hedens økonomi, dvs. bogholderi-assistance, 
lønadministration, løbende rapportering til 
pengeinstitutter samt ejerkreds + optimering af 
økonomirelaterede områder såsom forsikring, 
leasing, pensionsforhold mv. 
Jeg er oprindelig uddannet revisor og efter 8 år 
i den branche, skiftede jeg til det private 
erhvervsliv, og var i 6 år hhv. regnskabschef og 
økonomichef i en større landsdækkende 
virksomhed, inden jeg gik selvstændig.  

Kandidat i Esbjerg 

49 år  

Stilling:  
Direktør 
 

 

 

 

Kandidat nr. 24 
 
Jesper Chrestensen 

Beskrivelse:  
Jeg er født og opvokset i Arnum, 6510 Gram. 
Bor i Arnum sammen med Anette og vores to 
drenge på 9 og 7 år. Uddannet anlægsingeniør i 
2007 ved Aalborg Universitet, Esbjerg. 
Hvorefter ansættelse hos Stürup A/S, Esbjerg 
frem til 2011. Ansat hos Otto Chrestensen A/S i 
2011 – nu, medejer og direktør fra 2015 
Bestyrelsesmedlem i Haderslev Erhvervsråd 
2012 – 2017. Bestyrelsesmedlem i Vojens 
Ishockey klub 2020 – nu  

Kandidat i Ribe 

38 år  

Stilling:  
Direktør 
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Kandidat nr. 25 
 
Jesper Gejl Jørgensen 

Beskrivelse:  
Jeg er bosiddende syd for Askov. Jeg vil gerne 
bidrage i repræsentantskabet med min erfaring 
fra mit professionelle virke i den grønne 
omstilling. Jeg arbejder med produktion af grøn 
energi til gavn for både land og by. Dette er 
væsentligt i forhold til at reducere CO2 
udledningen.   
 
 
  

Kandidat i Vejen 

38 år  

Stilling:  
Operations Manager 
 

 

Kandidat nr. 26 
 
Jørgen Kring Jensen 

Beskrivelse:  
Teknisk og produktions direktør Ege Carpets 
A/S, med ansvar for 4 indlands og 2 udenlands 
fabrikker. Siden 2001 bestyrelsesformand Frøs 
Sparekasse + best. medlem i 4 andre selskaber 
og med i Frøs revisionsudvalg. Driver i fritiden 
mindre landbrug med planteavl og juletræs 
produktion. 
Hvorfor Frøs rep.: 
Være med til fortsat at påvirke og skabe et 
stærkt og lokal, regionalt pengeinstitut, og 
derved sikre Frøs Sparekasses selvstændighed, 
så vi fremover også har en garant Sparekasse 
med den ejerform og de fordele det har for 
hele markeds- og virkeområdet.  

Kandidat i Gram 

67 år  

Stilling:  
Teknisk og produktions 
direktør 
 

 

 

Kandidat nr. 27 
 
Karin Friis 

Beskrivelse:  
Jeg er født og opvokset i Sønderjylland. Efter at 
have boet og arbejdet i Afrika i 17 år, bl.a. som 
kontorleder for forskellige hjælpeorganisa-
tioner, vendte jeg tilbage til Aabenraa i 2004 
hvor jeg blev ansat hos Rhederi M. Jebsen A/S, 
først som regnskabsansvarlig og sidenhen som 
direktør. Jeg er familiemenneske med stort F og 
glædes over, at børn og børnebørn indtil videre 
har valgt at arbejde og bo i nærområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kandidat i Aabenraa 

57 år  

Stilling:  
Direktør 
 



5. OKTOBER 2020 

10 
 

 

Kandidat nr. 28 
 
Karsten Degnbol 

Beskrivelse:  
Gift med Anna-Marie og bor i Darum, vi har tre 
børn, Lasse (Darum), Jeppe (New York) og 
Mette (Ribe) og 7 dejlige børnebørn. 
Siden 1982 har jeg arbejdet som lærer i Ribe, 
været halinspektør i Darum, ungdomsskole-
inspektør i Bramming og Ribe, kostskoleleder i 
Toftlund og forstander på St. Andst Efterskole. 
Siden 2002 medlem af Bramming byråd og 
økonomiudvalget og efterfølgende medlem af 
Esbjerg byråd, formand for Børn og 
Ungeudvalget. Spiller fortsat fodbold på 
Stjerneholdet i Bramming. 
  

Kandidat i Ribe 

61 år  

Stilling:  
Selvstændig og 
Byrådsmedlem i Esbjerg 
 

 

 

Kandidat nr. 29 
 
Kenny Tækker 

Beskrivelse:  
Driver i dagligdagen Vejen VVS Service med min 
bror og en kompagnon. 
Vores arbejdsområder er ved private, 
offentlige, virksomheder, alm. Boligforeninger, 
med bla. Blikkenslagerarbejde, energi-
optimering, samt alm. vvsarbejde. 
Fritidsinteresse: jagt. 

Kandidat i Brørup 

53 år  

Stilling:  
VVS installatør/ejer 
 

 

 

Kandidat nr. 30 
 
Lars Beier Madsen 

Beskrivelse:  
Arbejder til daglig ud fra Århus som salgs-
direktør med ansvar for afsætning af systemer 
indenfor logistik og pakkedistribution. En stor 
del af jobbet består af strategisk udvikling af 
vores regionskontorer og gennem dem sikre 
den nødvendige ordretilgang til virksomheden. 
Bor i Brørup, hvor jeg deltager aktivt i lokal-
samfundet bl.a. som formand for Brørup 
Hallerne. Privat er jeg gift med Helle, der er 
regnskabschef, som jeg har 2 voksne børn 
sammen med.  

Kandidat i Brørup 

53 år  

Stilling:  
Salgsdirektør 
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Kandidat nr. 31 
 
Lars Henrik Hansen 

Beskrivelse:  
Jeg er gift og har 4 børn, har boet i Brørup siden 
1984 og har altid taget aktivt del i foreningslivet 
hvor jeg bor, er nu Eksport Manager indenfor 
landbrugssektoren. Gennem 16 år arbejdede 
jeg i Imerco i Brørup – først som ejer, dernæst 
som butikschef. Jeg har tidligere været i en 
sparekasses repræsentantskab i en årrække, og 
lægger vægt på de økonomiske rapporteringer, 
hvor et solidt resultat af primær drift vejer 
tungt for mig. 

Kandidat i Brørup 

64 år  

Stilling:  
Eksport Manager 
 

 

 

Kandidat nr. 32 
 
Lars Krogh Ovesen 

Beskrivelse:  
Jeg har i de seneste 7 år drevet virksomheden 
Sydjysk Regnskabsservice, der på konsulent-
basis assisterer og rådgiver små- og mellem-
store virksomheder i Sydjylland med økono-
miske-, regnskabsmæssige og skattemæssige 
forhold. Jeg har en bred kundebase inden for 
mange forskellige brancher, der giver mig en 
bred forståelse for mange forskellige virksom-
heders drift og udfordringer.  

Kandidat i Vejle 

43 år  

Stilling:  
Indehaver Sydjysk 
Regnskabsservice 
 

 

 

Kandidat nr. 33 
 
Lars M. Damkjær 

Beskrivelse:  
Jeg bor i Gram med min kone, Heidi og børnene 
Jacob og Line. De to ældste børn, Mia og 
Morten bor i Odense og Lissabon. Min beskæf-
tigelse er driftsleder på Gram Fjernvarme og 
Gram Vandværk. I min fritid er jeg medlem af 
Gram frivillige Brandværn, hvor jeg har været 
brandkaptajn siden 1998. Og så sidder jeg også i 
beredskabs-kommissionen for Brand og 
Redning Sønderjylland, valgt for Haderslev 
Kommune. Derudover cykler jeg med i Gram 
Cykelklub, når tiden er til det.  

Kandidat i Gram 

60 år  

Stilling:  
Driftsleder 
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Kandidat nr. 34 
 
Lars Schack Jessen 

Beskrivelse:  
Jeg har været valgt til repræsentantskabet i én 
periode, og vil gerne fortsætte i endnu en 
periode, da jeg finder det spændende at have 
indflydelse på sparekassens ledelse og 
udvikling. Til daglig arbejder jeg som 
ejendomsmægler, og er indehaver af Nybolig 
Ribe. Privat bor jeg sammen med Herle Klinge 
Rønnest, og hendes søn på 4 år. Herle arbejder 
som pædagog i Ribe.  

Kandidat i Ribe 

39 år  

Stilling: 
Ejendomsmægler 
 

 

 

Kandidat nr. 35 
 
Lene Kaas 

Beskrivelse:  
Jeg har to voksne børn. Jeg bor i Varde midtby, 
hvor jeg også arbejder som butikschef i 
Synoptik. Desuden har jeg været mangeårig 
formand for Varde Handel, og er nu 
bestyrelsesmedlem i ProVarde, hvilket betyder, 
at jeg har et stort netværk i området. Jeg er 
uddannet optiker og kontaktlinse specialist i 
1987 i København. Jeg har arbejdet med mit fag 
siden, på nær 10 år hvor jeg var medejer af 
maskinfabrikken Esbjerg Spåntagning. Fabrikken 
var en maskinfabrik, som var underleverandør 
til oliebranchen og vind industrien. Den blev 
solgt lige før finanskrisen, hvor jeg gik tilbage til 
mit gamle erhverv som optiker.   

Kandidat i Esbjerg 

55 år  

Stilling:  
Butikschef 
 

 

 

Kandidat nr. 36 
 
Mette Vagn-Hansen 

Beskrivelse:  
Jeg er uddannet sygeplejerske i 1990. De sidste 
14 år har jeg arbejdet ved Allévia, Tværfaglig 
Smertecenter ved privathospitalet Mølholm. Jeg 
elsker mit job, hvor jeg hjælper kroniske smerte-
patienter til en bedre livskvalitet.                                                      
Jeg har de sidste 4 år siddet i repræsentant-
skabet i Frøs Sparekasse og vil rigtig gerne 
fortsætte. Jeg mener, det er vigtigt, at kvinder 
også er repræsenteret i sådanne sammen-
hænge. Jeg håber at kunne blive endnu klogere 
på Frøs og på at kunne være en endnu bedre 
ambassadør for vores gode sparekasse. 
 

Kandidat i Vejle 

55 år  

Stilling: 
Smertesygeplejerske 
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Kandidat nr. 37 
 
Michael Holm 

Beskrivelse:  
Jeg bor i Rødding, og er ejer af Holms 
Anlægsgartneri ApS, som er et firma der laver 
alt inden for haver. Jeg selv sidder på kontoret, 
tager mig af kundebesøg, og arbejder med i 
marken. Jeg sidder ydermere med i bestyrelsen 
i Rødding centret, og i repræsentantskabet i 
Norlys. Jeg har haft fornøjelsen at sidde i 
repræsentantskabet i Frøs i over 10 år, det er 
spændende at være en del at et lokalt 
pengeinstitut, som arbejder for lokalområdet, 
og som sætter stor pris på deres medarbejdere, 
det er meget i min egen ånd. Jeg håber, jeg kan 
få endnu en periode, hvor jeg kan gøre gavn.  

Kandidat i Rødding 

50 år  

Stilling:  
Selvstændig 
 

 

 

Kandidat nr. 38 
 
Morten Gade 
Christensen 

Beskrivelse:  
Jeg har ansvaret for 180 medarbejdere hos en 
af byens største arbejdspladser. Kåret til 
Europas bedste IT direktør i 2019, og Danmarks 
bedste i 2016. Finansiel uddannet fra London 
Business School. Min hustru er selvstændig 
erhvervsdrivende i lokalsamfundet. Jeg sidder i 
flere bestyrelser, og sidder i dag i Frøs´ 
bestyrelse og revisionsudvalg. Jeg kan bidrage 
til Frøs Sparekasse inden for flere områder bl.a. 
med min faglige viden inden for IT. Den 
finansielle sektor udvikler sig med hastige skridt 
og IT bliver i stigende grad et konkurrence-
parameter. Derudover bruge min viden fra min 
opvækst omkring behovet for en lokalforankret 
sparekasse. 

Kandidat i Fredericia 

41 år  

Stilling:  
CIO, EVP hos Energinet 
 

 

 

Kandidat nr. 39 
 
Morten Gejl Petersen 

Beskrivelse:  
Jeg er uddannet Elektriker/el-installatør og 
medejer af JP EL-Service ApS Rødding og Ribe.  
Privat bor jeg sammen med min kone Berit Gejl 
Nielsen, i Rødding og vi har 3 børn sammen - 
Kristine 10, Alma 7 og Anton 5. Har været 
Frøskunde i ca. 10 år, for mig er det vigtig, vi 
har en sparekasse, som er lokal og man har sin 
egen personlige rådgiver.  

Kandidat i Rødding 

38 år  

Stilling:  
Ejer JP El-Service ApS 
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Kandidat nr. 40 
 
Morten Iver Thorøe 

Beskrivelse:  
Medlem af bestyrelsen siden 2019. 
Gårdejer og driver selvstændig virksomhed 
inden for jordbrugsområdet. Jeg har en 
uddannelsesmæssig baggrund fra 
Landbohøjskolen og Handelshøjskolen i 
København. Igennem mit arbejdsliv har jeg bl.a. 
beskæftiget sig med kompliceret national og 
EU-lovgivning og investeringer i skov- og 
landbrug i Danmark og i udlandet. Via 
bestyrelsesposter i forskellige selskaber, har jeg 
opnået praktisk erfaring med 
bestyrelsesarbejde. Endelig sidder jeg på 7. år i 
byrådet i Vejen Kommune.   

Kandidat i Rødding 

46 år  

Stilling:  
Adm. direktør 
 

 

 

Kandidat nr. 41 
 
Niels B. Hansen 

Beskrivelse:  
Jeg bor i Rødding sammen med min kone, Kari. 
Vi har sammen 2 børn, hvor datteren bor og 
arbejder som fysioterapeut i København. Vores 
søn bor i Århus og arbejder som konstruktør i 
Viborg. 
Jeg ejer Hjerting Byggeforretning, som jeg har 
haft siden 1989. Først med en partner og siden 
2004 selv. 
Jeg har været medlem af repræsentantskabet i 
3 perioder.  

Kandidat i Rødding 

64 år  

Stilling:  
Murermester 
 

 

 

Kandidat nr. 42 
 
Niels Erik Mortensen 

Beskrivelse:  
Jeg er landmand på 26. år på en kvæggård ved 
Gram. Jeg sidder i min 3. periode i repræsen-
tantskab i Frøs Sparekasse. Frøs Sparekasse er 
et godt sted at være erhvervskunde, og det er 
spændende at sidde i repræsentantskabet, da 
jeg får indsigt i, hvordan sparekassen drives 
som forretning, og gennem min deltagelse i 
repræsentantskabet kan jeg aktivt være med til 
at have indflydelse på Frøs Sparekasses fremtid.  

Kandidat i Gram 

55 år  

Stilling:  
Landmand 
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Kandidat nr. 43 
 
Ole Bennetsen 

Beskrivelse:  
Jeg vil gerne være sikker, at Frøs Sparekasse 
bliver bevaret som en god og stabil sparekasse, 
og derfor vil jeg stille op til Frøs Sparekasses 
repræsentantskab. 
Lidt om mig selv, jeg er 56 år og har været gift 
nu i 27 år med Anette og sammen har vi 2 
voksne børn.  Jeg er uddannet rørsmed, men 
arbejder nu som selvstændig, derudover har jeg 
en del udlejningsejendomme.  
Jeg har siddet i 4 år i repræsentantskabet.  

Kandidat i Rødding 

56 år  

Stilling:  
Rørsmed 
 

 

 

Kandidat nr. 44 
 
Ole Fonnesbæk 

Beskrivelse:  
Jeg er uddannet elektriker og aut. El-installatør, 
egen el virksomhed i Brørup siden 1999. Gift 
med Jette og har 2 børn, Simon på 23 år og 
Lasse på 19 år. 
Personlige kompetencer:  
Viljen til at opnå fælles resultater, fleksibel, 
serviceminded, udadvendt, og ansvarsbevidst. 
Faglige kompetencer: 
Projektledelse, salgsledelse, forretningsforstå- 
else. 
Bestyrelsesarbejde: 
Tidligere formand for brancheforening, samt  
repræsentantskab i Brørup sparekasse i 10 år.  

Kandidat i Brørup 

53 år  

Stilling:  
El-installatør 
 

 

 

Kandidat nr. 45 
 
Ove Wilhelm Schmidt 

Beskrivelse:  
Min opvækst og skolegang startede i Bevtoft, 
efter 7. klasse var skolegangen i Toftlund i 3 år, 
derefter et år på Handelsskole i Haderslev. 
Jeg blev uddannet som typograf i 1979 i 
Toftlund, dette arbejdede jeg med i nogle år. 
Jeg søgte et job som sælger indenfor det 
grafiske, som jeg var beskæftiget med i ca. 30 
år. Siden juni 2016 har jeg været buschauffør i 
Aabenraa.  

Kandidat i Aabenraa 

63 år  

Stilling:  
Buschauffør 
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Kandidat nr. 46 
 
Peter H. K. Knudsen 

Beskrivelse:  
Jeg driver Snedkergården A/S i Brørup.  
Jeg er lokalpatriotisk anlagt. Det er vigtigt for 
mig at kunne være med til at udvikle Brørup. 
Der er mange potentialer i byen, det er derfor 
endnu vigtigt, at vi sørger for de ”gode” 
historier og få dem spredt, samt at være gode 
ambassadører. 
Har efter 8 år valgt ikke at være i bestyrelsen 
mere i Udvikling Vejen, men forsætter i 
repræsentantskabet.  
Siden 2013 har jeg siddet i repræsentantskabet 
for træsektionen / Dansk byggeri i region 
Syddanmark.   

Kandidat i Brørup 

42 år  

Stilling:  
Direktør 
 

 

 

Kandidat nr. 47 
 
Peter Hesselberg 

Beskrivelse:  
Nuværende Frøs Sparekasse 
bestyrelsesmedlem og formand for 
revisionsudvalget. Oprindelig revisorbaggrund, 
med efterfølgende ansættelser i flere 
virksomheder. Nuværende økonomichef/CFO 
hos Agro Partnere A/S. God indsigt i landbrugs- 
produktions- og handelsvirksomheder. Har eget 
landbrug i Kolstrup ved Christiansfeld. 

Kandidat i Haderslev 

52 år  

Stilling:  
Økonomichef 
 

 

  

Kandidat nr. 48 
 
Peter Otte 

Beskrivelse:  
Kromand på Agerskov Kro og Hotel de seneste 
44 år. Har været i Frøs Sparekasses 
repræsentantskab i mange år. Har altid arbejdet 
for sparekassens grundlæggende værdier og 
det arbejde vil jeg gerne fortsætte med.   

Kandidat i Gram 

67 år  

Stilling:  
Kroejer 
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Kandidat nr. 49 
 
Povl Enemark 

Beskrivelse:  
Jeg stiller op til repræsentantskabet i Frøs, da 
jeg synes, at det er vigtigt at have et lokalt 
pengeinstitut, derudover giver det også mulig-
hed for at få et indblik i, hvordan sådan en 
virksomhed drives, og hvilke krav den skal leve 
op til. Jeg er selv en del af det lokale erhvervsliv 
i Rødding, da jeg er butikschef i ABC Lavpris og 
har derigennem opbygget mere end 25 års 
erfaring indenfor detailområdet. Privat er jeg 
bosat i Rødding og er gift med Lone og sammen 
har vi 2 børn. I min fritid cykler jeg en del på 
racercykel, de sidste 5 år har jeg cyklet diverse 
velgørenhedsløb for forskellige organisationer.  

Kandidat i Rødding 

49 år  

Stilling:  
Butikschef 
 

 

 

Kandidat nr. 50  
 
Søren Ulrik Larsen 

Beskrivelse:  
Jeg bor i Aabenraa med min ægtefælle Ellen. 
Har 2 drenge samt en bonusdatter. 
Distriktschef hos Netto siden 2012. Tidligere 
arbejdet som Driftskonsulent for 90 
selvstændige købmænd i Jylland/Fyn. 
Uddannelse: Merkonom i markedsføring, 
Lederdiplomuddannelse, Certificeret i DISC, NLP 
Business Practioner, Projektleder-uddannelse. 
Personlige egenskaber: Resultatorienteret, 
analytisk, helhedsorienteret, empatisk, 
tillidsvækkende, ser muligheder frem for 
begrænsninger. 

Kandidat i Aabenraa 

51 år  

Stilling:  
Distriktschef 
 

 

 

Kandidat nr. 51 
 
Thomas Hede Sørensen 

Beskrivelse:  
Jeg er bosat i Rødding, og har boet her siden 
januar 2003 med min familie. Jeg arbejder som 
advokat, og er partner i advokatvirksomheden 
Berg Advokater, med afdeling i Rødding, hvor 
jeg har været siden 2002. 
Jeg er lokalt engageret, og brænder for at være 
med til at gøre en forskel i det lokale og 
sønderjyske område. 
Gennem min dagligdag støder jeg ofte på 
forskellige problemstillinger, også finansielle, og 
jeg håber på at kunne bidrage positivt med min 
erfaring og viden. Jeg håber at kunne blive en 
del af repræsentantskabet, og på den måde 
være en del af det store flagskib, som Frøs 
Sparekasse er i vores område. 

Kandidat i Rødding 

46 år  

Stilling:  
Advokat 
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Kandidat nr. 52 
 
Thomas Wittrup 

Beskrivelse:  
Har siden 1999 drevet Fiberpartner i Vejle. Vi er 
en international handelsvirksomhed der 
omsætter for ca DKK 200 mio. – hvoraf ca. 95% 
er eksport. Er 53 år gammel, fraskilt med 2 børn 
på 18 og 20 år. 
I min fritid en ivrig cyklist og sejler. Uddannelse: 
HH fra Vejle Handelsskole, samt Eksport-
akademiet i Aarhus.   

Kandidat i Vejle 

53 år  

Stilling:  
Direktør 
 

 

 

Kandidat nr. 53 
 
Torben Kristensen 

Beskrivelse:  
Partner ved Beierholm Kolding og bor i 
Vamdrup. Jeg har via mit job kontakt til en bred 
kreds af erhvervsvirksomheder i Frøs’ 
forretningsområde og har været bestyrelses-
medlem i flere erhvervsvirksomheder. Jeg har 
været medlem af repræsentantskabet i Frøs i 
de sidste 4 år. Jeg vil fortsat være med til at 
sikre, at Frøs kan eksistere som selvstændigt 
pengeinstitut i fremtiden. Frøs skal være et 
alternativ til de store pengeinstitutter. Være 
tæt på kunderne, bevare det personlige kend-
skab til kunderne og have en klar kommunika-
tion med kunderne. Kun ved at være bedre end 
de andre pengeinstitutter, er der en fremtid for 
Frøs.  

Kandidat i Kolding  
61 år  

Stilling:  
Statsautoriseret revisor 
 

 

 


