
Kandidaternes præsentation af dem selv 
 

 
 

René Paludan 

Tillidsmand i 5 år i VP Securities a/s. 

Til daglig arbejder jeg i VP’s IT afdeling som database administrator. 

Igennem mine år som tillidsmand har jeg deltaget i landsmøder, repræsentantskabsmøder mm. Og finder 

den del af arbejdet som tillidsvalgt meget spændende og mener, at jeg kan bidrage til Kreds Østs 

arbejde. 

Jeg går meget højt op i, at vi som tillidsvalgte får en relevant uddannelse, hvor vi har værktøjskassen i 

orden samt, at vi er mentalt rustet til den til tider barske hverdag vi møder i virksomhederne og har selv 

taget mange af de gode tilbud der findes til videreuddannelse af tillidsvalgte.  

 

 
 

Birgitte Abildgaard 

 
Jeg hedder Birgitte Abildgaard, jeg er 48 år og bor i Espergærde. 

 

Jeg har været ansat i Sparekassen Sjælland siden 1987 og har haft mange forskellige jobs i Sparekassen, 

herunder været elev, filialchef, fondsmedarbejder, stabsmedarbejder og rådgiver. 

 

Jeg har været fællestillidsmand i Sparekassen siden 1999 og er tillige arbejdsmiljørepræsentant for vores 

hovedsæde. Endvidere er jeg næstformand i Sparekassens samarbejdsudvalg. 

 

Jeg har deltaget i kredsbestyrelsens arbejde siden august 2014. Endvidere har jeg erfaring fra arbejdet i 

kredsbestyrelsen i den hedengangne Sjællandskreds, hvor jeg sad i bestyrelsen fra 2000 til 2004. 

 

Jeg er meget optaget af vilkårene for vores arbejdsliv. Vi har en stor udfordring i vores sektor i forhold til 

stress/trivsel. Grænserne imellem vores arbejdsliv og vores privatliv sløres i disse år, hvilket er såvel en 

mulighed som en udfordring. Som fagforening skal vi støtte, hvor der er behov og åbne muligheder, hvor 

det efterspørges. Verden ændres omkring os, og vi skal ændre os med den – men på en måde, hvor vi 

alle kommer igennem som hele mennesker med masser af mod på arbejdslivet. 

 

Endelig har jeg et ønske om, at vi som kreds og forbund gør alt, hvad vi kan, for at støtte vores 

tillidsvalgte. Det er – og har været – en udfordrende omgang at være tillidsmand og arbejdsmiljø 

repræsentant i disse år, så vi skal værne om dem, der vælger af gøre en indsats for fællesskabet. 



 
 

 
 
Susan Broager  

Jeg genopstiller til Kreds Øst Bestyrelse.  

Jeg har nu været i Kreds Øst Bestyrelse i 4. år, det har været 4. utrolig spændende år.  

Jeg har lært rigtig meget, og er kommet mere og mere ind i hvad der rører sig i Kreds Øst samt 

Finansforbundet.  

Og jeg må jo nok sige at min interesse for Kreds Øst og det arbejde der ligger ikke er blevet mindre, 

tværtimod så får jeg mere og mere blod på tanden for at løse de opgaver der ligger, samt gøre en forskel 

for vores medlemmer.  

Jeg sidder i ansvarsområder, der bl.a. omhandler hvervning, kommunikation, dialog og branding, samt 

fagligt arbejde og Forbund, og her får jeg netop mulighed for at påvirke og gøre en forskel.  

Jeg har også taget en politisk lederuddannelse, så efterhånden føler jeg, at jeg bliver bedre og bedre 

klædt på til både at udfordre, samt tage de udfordringer der kommer.  

Jeg er typen, der altid har været en god lytter, har en god intuition, hjælper, og vægter meget at man 

behandler mennesker ordentligt.  

Aldrig bange for at trække i arbejdstøjet og give en hjælpende hånd. Så ud fra dette, skal jeg selvfølgelig 

fortsætte i Kreds Øst Bestyrelse, så jeg for medlemmer kan gøre en forskel. 

 


