FORMANDSKANDIDAT
Mit navn er Jesper Løvbo og jeg s ller op som formandskandidat i Vellerup
Sommerby.
Vellerup Sommerby er et sommerhusområde, hvor mennesker har valgt at realisere
deres ønsker for det gode liv, og det gælder også for mig. Jeg har ha hus på
Spurvevænget i 8 år.
Fra første øjeblik og ind l nu, har jeg ha en daglig glæde over dyr, natur og de
mange fri dsmuligheder området lbyder. Det har været fantas sk at møde mange
af de mennesker, der bor her, og jeg har følt mig velkommen fra dag 1.
Hvem er jeg
Jeg er 66 år, bor i Hillerød og har sommerhus i Vellerup Sommerby.
Jeg har 2 børn, som nu er “ øjet fra reden”, og jeg nyder at se deres liv udfolde sig
med alle de glæder og udfordringer, livet byder dem. Jeg assisterer gerne, hvor jeg
kan, og glæder mig over at være far i deres liv. En helt særlig glæde er, at jeg også er
morfar l 2 børnebørn.
Af sind er jeg op mist, jeg tænker gerne det bedste om andre, og nyder at møde
mennesker med en posi v lgang l livet.
Jeg er ikke bange for “den svære samtale”, hvis/når den skal tages, og jeg går gerne
langt, for at bevare det gode forhold.

Arbejdsliv
Jeg har i 27 år arbejdet som leder i Redningsberedskabet, hvor den væsentligste del
af mine opgaver bestod i at:
Uddanne og træne personale på alle niveauer, fra manuelt niveau l stabsarbejde
Udvikle og træne grupper af frivillige i specialområdet ”præhospital indsats”.
Bringe nødhjælp l Georgien
Etablere nødhospital i Kurdistan, Irak.
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Mål og visioner
Jeg tror på at ledelse, dri og bestyrelsesarbejdet bør afspejles i et posi vt
samarbejdsmiljø, hvor ertallets ønsker bliver realiseret, sam dig med at
mindretallet lgodeses i videst muligt omfang.
Meningsforskelle og dialog skal være selvfølgeligheder i troen på, at vi kan nde de
gode løsninger sammen.
Uddelegering af opgaver er ligeledes en selvfølgelighed for mig, således ansvar og
kompetence kommer l at følges ad. God ledelse handler om at skabe de rammer,
der gør at kompetente og interesserede mennesker kan skabe resultater sammen.
Interesse og virkelyst for fællesskabet skal bydes velkommen, og alle må kunne
forvente at få ind ydelse på de områder, hvor man har interesse og kompetence.
I min programerklæring kan du læse mere detaljeret om, hvordan jeg mener vi kan
få Vellerup Sommerby l at blive et sted, hvor alle føler sig hørt og inkluderet.

Med venlig hilsen

Jesper Løvbo

Vellerup Sommerby
rsdag den 10. maj 2022
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Siden 2005 har jeg været selvstændig med eget rma, hvor jeg er leder for mine
ansa e, varetager virksomhedens kunde og leverandørkontakter, og står for
materiale og metodeudvikling.

