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Valgkreds 1 - Hovedstaden samt medlemmer bosat uden for valgkredsene 

  

  

Adnan Bouhidour 
Hvilende 

 

På nuværende tidspunkt går jeg ledig på arbejdsmarkedet, og er altid åben overfor 

nye udfordringer samt besidder jeg en masse fordringer, som jeg har taget til mig i 

forskellige brancher, som jeg har beskæftiget mig med. Jeg har altid haft en 

interesse inden for pensionsordninger, da jeg synes at det er et vigtig fundament, 

som stabiliserer sit otium. Til dels skaber det ligeledes værdighed fremfor 

forskellighed blandt mangfoldigheden. Jeg er altid åben overfor at lære nye 

processer og er omstillingsparat i form af alternative retningslinier. 

 

Hans Jørn Stuhr 
Aktivt indbetalende 

 

Efter 37 år i politiet er jeg nu pensionist, men er for aktiv til at sidde stille. Derfor har 

jeg nu et job som afløser i køkkenet på et plejehjem ( Jeg har arbejdet som faglært 

kok i 10 år inden jeg gik ind i politiet) Ud over dette har jeg arbejder som frivillig i 

Dansk Søredningsselskab i 9 år, bl.a. som stationsleder og sekretariats medarbejder. 

Er desuden næstformand for sygeforsikring "danmark" s afdeling Nordsjælland. Jeg 

vil bl.a. arbejde for, at det skal være attraktivt at fortsætte med at arbejde, selv om 

man har nået pensionsalderen, såfremt man stadig har lyst og helbred til det. 

 

Josephine Arrild McGhie 
Aktivt indbetalende 

 

Gennem mit engagement i fagbevægelsen er pensionsspørgsmålet kommet på min 

dagsorden og jeg vil som forholdsvis ung (36 år), arbejde for at udbrede interessen 

og kendskabet til ordningen blandt mine jævnaldrende. Derudover er jeg meget 

optaget af etik og bæredygtighed i investeringer. Jeg arbejder som ufaglært 

køkkenmedarbejder/madmor i en vuggestue på Amager og er tillidsrepræsentant 

for faggruppen indenfor Københavns Kommunes Område Amager. 

 

Liselotte Nielsen 
Aktivt indbetalende 

 

Hej jeg hedder Liselotte og er 62 å.Til dagligt er jeg Hospitalsmedhjælper på 

Herlev/ Gentofte hospital hvor jeg er tillids repræsentant for alle dem der arbejder 

med Reng/ mad/linned/sengerens .Jeg interesserer mig for pensionsforhold da vi 

ikke er dem der får mest når vi forlader arbejdsmarkedet.Jeg interesserer mig for 

hvordan midlerne bliver brugt hvis vi ex. havner i kritiske situationer i vores liv.Jeg 

er godt klædt på til opgaven da jeg har siddet i flere perioder. Stem på mig😀 Lise 

Lotte 
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Pia Jørgensen 
Hvilende 

 

 

 

 

 

Rasmus Christiansen 
Aktivt indbetalende 

 

 

 

 

 

Steen Andersen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg stiller op for at gøre en forskel. Jeg har siddet en forbrugergruppen i mange år 

og mener selv at jeg har bidraget konstruktivt. Det jeg har fokus på er etisk 

investering, herunder bæredygtighed. PenSam skal selvfølgelig give en 

alderspension, som man kan få en værdig alderdom. Til daglig er jeg 

serviceassistent og fællestillidsrepræsentant på Nordsjællands Hospital for 

serviceassistenter og køkkenmedhjælpere. Jeg er samtidig sektorformand i FOA 

Nordsjælland. 

 

Stig Dalkvist 
Hvilende 

 

En positiv og glad kandidat, søger genoptagelse i forbrugergruppen! :-) # Hvordan 

får vi nogle unge mennesker ind i forbrugergruppen? Det vil jeg gerne slå et slag 

for. # Hvad kan PenSam gøre for vores kollegaer der er førtidspensionister, sådan at 

de kan komme tilbage i job, bare nogle få timer om ugen - det giver større 

livskvalitet og et tilhørsforhold til arbejdsmarkedet (og en bedre pension til os alle) 

- også det vil jeg være med til at se muligheder i. ¤ Hvad laver jeg til dagligt? Leder 

efter muligheder og ikke begrænsninger; når arbejdspladsen forandres... 
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Yee-Mei (Mimi) Bargejani 
Hvilende 

 

Jeg stiller op til forbrugergruppevalget fordi jeg mener det er vigtigt, at der sidder 

kompetente personer med et bredt bagland, for at sikre indflydelse og påvirkning 

af pensions indbetalingerne. Jeg er næstformand i en FOA afdeling og jeg har fokus 

på, at pensionen som modtages via arbejdet, giver den enkelte mest muligt når 

man går på pension. Pension er også løn og pt. er den på 12,85 til 13,2% af lønnen. 

Jeg har været valgt til forbrugergrupperne i mere end 10 år og jeg vil gerne 

fortsætte med at være et stærkt talerør for vores medlemmer og pensionskunder. 

Jeg er der for dig. MVH Mimi 
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Valgkreds 2 - Nordjylland 

  

  

Irene Holmstrøm 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er fællestillidsrepræsentant for køkken og rengøringassistenter i Københavns 

kommune. Jeg har siddet i PenSams forbrugergruppe i mange år, fordi pension 

altid har interesseret mig. Jeg mener at det er vigtig hvordan vi bruger 

pensionsmidlerne, om vi skal have forsikringer og "Hold Fast". Jeg har været med til 

at beslutte at administrationsomkostninger bliver fordelt på alle, også ikke aktivt 

betalende. 
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Valgkreds 3 – Midtjylland 

 

 Claus Hagen Holm 

Aktivt indbetalende 

 

 

 

 

 

Inge Holk Rasmussen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg har de sidste 4 år siddet i forbrugergruppen, og deltaget i de møder som har 

været. Jeg ønsker igen at stille op. Jeg er serviceassistent på AUH og har de sidste 

12 år været tillidsrepræsentant. Jeg synes det er godt, at have et kendskab til 

pensionen. Jeg snakker med min kollegaer omkring hvad der rører sig i PenSam. 

Hvis der er spørgsmål eller problemer, har jeg taget det med til møderne. Jeg 

slipper ikke opgaven før den er løst. Jeg ligger vægt på lave omkostninger og et 

godt afkast. 

 

Kent Simmelkjær 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg er tillidsrepræsentant på 8 år. Sidder i afd. bestyrelsen og sektorbestyrelsen i 

FOA Viborg. Jeg sidder også i faglig udvalg i Kost & Service på landsplan. Jeg 

mener det er vigtigt at have indflydelse på min pension i Pensam. Det er det jeg/Vi 

skal leve af når vi ikke længere er på arbejdsmarkedet. Derfor stiller jeg op til valget. 

 

 

 

Kim Lindby 
Aktivt indbetalende 

 

Hej Kollegaer. Jeg er Serviceassistent på Regionshospitalet Randers. Jeg vil gerne 

Arbejde for at vores pensionskroner, bliver forvaltet på en sådan måde,at det vi har 

indbetalt, gerne skulle være en god sikkerhed ,for en God Alderdom, hvor man ikke 

føler at pengene har været Brugt, på administration-dårlige investeringer- og 

miljøforringelser. Arbejde for at forbedre vores forsikringer ,som hele tiden skal 
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tilpasses en verden i udvikling. Vi skal jo arbejde længere og længere tid. Så f.eks Hold Fast ordningen og 

gerne nye lignende produkter er jo en Nødvendighed. Mvh Kim Lindby 

Valgkreds 4 - Syddanmark 

  
 

Jesper Frankfurth-Nielsen 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg synes det er et super spændende område. 

 

 

 

 

 

Torben Holmager 
Aktivt indbetalende 

 

Stiller op til til forbrugergruppen i Kost- og Servicesektoren fordi jeg arbejder som 

TR for Serviceassistenterne på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg. Vil lægge vægt på at 

informere mine kollegaer om alle de fordele man har som medlem i PenSam - og 

forhåbentligt være med til at få flere fordele til gavn for alle. 
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Valgkreds 5 - Sjælland 

  
 

Mette Vallentin 
Aktivt indbetalende 

 

Født i Regstrup ved Holbæk. Barn af arbejderklassen. Oprindeligt faglært 

dekoratør, senere Restauratør, videreuddannet Cand. Mag. i oplevelsesøkonomi 

med speciale i Global refugee studies & Arts Management. Arbejder deltid som 

omsorgsmedhjælper for autister hos bofællesskaberne Inge Sofie og Marie, og 

deltid som lands - sekretariatsleder for oplysningsforbundet SFOF. Pensam skal 

investere vores pensionsmidler på en forsvarlig etisk måde, der tilgodeser 

gennemførelse af en grøn omstilling. Derved sikre vi os at der er en planet at leve 

på i fremtiden. For os selv som ældre; men i ligeså høj grad for dem efter os. Jeg 

overbevist om det også er den bedste økonomiske investering for fremtiden 

 

Pia Heidi Nielsen 
Hvilende 

 

Pension er en vigtig del af vores alderdom. Det er gennem overenskomster og 

aftaler vi sikrer en pensionsindbetaling. Jeg interesser mig for, hvordan vores 

pensioner ser ud, bliver investeret og hvordan vores forsikringer gennem pensionen 

udformes. Det skal være de bedste muligheder til gavn for alle. Jeg er formand for 

FOA Kost og Service og for mig er det en ekstra stor interesse at stille op som 

kandidat til forbrugergruppen. På Kost og Service Forbrugergruppe årsmøde i 2016 

besluttede et enstemmigt årsmøde, at vi skulle have hold fast ordning, som giver 

adgang til forsk. Behandlinger 

 

Susanne Viebjerg 
Aktivt indbetalende 

 

Jeg opstiller fordi jeg er interesseret i pension og regler, og vil gøre det bedste når 

kollegaer har spørgsmål. Specielt de unge ved ikke nok, og der fortæller jeg ofte 

om pension. Sågar naboer spørger. Til daglig er jeg lægesekretærvikar. Jeg vil helst 

være som Kost og Service, da jeg ofte hjælper med mad til patienter. 

 


