
Kandidaternes præsentation af dem selv 
 
Susan Broager (kaldet Sus) – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 

 

 

Jeg har nu været i Kreds Øst bestyrelse i 6 år. Det har været nogle utroligt spændende år. Jeg har lært rigtig meget, og 
er meget mere inde i alt det der foregår i Kreds Øst samt Finansforbundet. Dette gør, at jeg virkelig kan få lov til at 
sætte mit fodaftryk og være med til at gøre en forskel for vores medlemmer. 
  
Jeg må jo nok sige, at min interesse for Kreds Øst og det arbejde der ligger ikke er blevet mindre med årene. 
Tværtimod får jeg mere og mere blod på tanden for at løse de opgaver, der ligger,  
Jeg sidder i ansvarsområderne Fagligt arbejde og forbund, Kommunikation, dialog og branding samt det interne 
område for hvervning. Her får jeg mulighed for at påvirke og gøre en forskel. Derudover har jeg løbende kontakt til 
tillidsmændene ude i Kreds Østs virksomheder. Det giver virkelig meget at høre, hvad der rører sig ude i 
virksomhederne. 
  
For 4 år siden tog jeg en politisk lederuddannelse, og har løbende lært relevante ting i forhold til mit 
bestyrelsesarbejde, samt mit hverv som fællestillidsmand i egen virksomhed, Jeg føler mig efterhånden godt klædt på 
til både at udfordre og 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. Jeg er altid klar til at trække i arbejdstøjet og give en hjælpende hånd. Så jeg skal naturligvis 
fortsætte i Kreds Øst Bestyrelse, så jeg for medlemmerne fortsat kan gøre en forskel. 
 

René Paludan – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 

 

Mit navn er René Paludan, og jeg har været tillidsmand i VP Securities a/s siden 2010. Jeg er ansat i VP’s IT afdeling 
som database administrator. Jeg har været medlem af Kreds Østs bestyrelse siden 2015, og sidder her i de politiske 
arbejdsteams der beskæftiger sig med kompetence og arbejdsliv samt det faglige arbejde og forbundet. 

I mit daglige virke som tillidsmand mærker jeg virkelig den påvirkning, det daglige arbejdspres har på den enkelte, og 
jeg er derfor meget optaget af trivsel og arbejdsglæde. 

Det har været mit hovedfokus i mit arbejde i Kreds Østs bestyrelse. Jeg har sammen med Birgitte sat præg på det 
politiske arbejde i den retning og har i denne valgperiode fået sat nogle projekter i gang som arbejder i retning af 
forbedret trivsel og arbejdsglæde på vores virksomheder. 

Jeg går meget højt op i, at vi som tillidsrepræsentanter 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. Jeg har selv taget mange af de 
gode tilbud, der findes til videre uddannelse af tillidsrepræsentanter. 

Jeg genopstiller til Kreds Østs bestyrelse og håber meget at kunne være med til at påvirke udviklingen fremover. 



 
Birgitte Abildgaard – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 

 

 

 

Jeg hedder Birgitte Abildgaard, er 50 år gammel og har været ansat i Sparekassen Sjælland-Fyn siden 1987. Jeg bor i 
Espergærde sammen med min kæreste. 
 
I mine 30 år i Sparekassen har jeg arbejdet med en masse forskellige områder – rådgivning af både privat- og 
erhvervskunder, fonds, i store og små filialer og på hovedsædet. 
 
I dag er jeg fællestillidsmand i Sparekassen og arbejder derudover i Digital Sparekasse, hvor vi rådgiver kunderne via 
telefon og videomøder. Jeg har været tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant siden 1999. 
Denne baggrund giver mig en bred forståelse af de udfordringer, vi står med i sektoren i dag. 
 
Jeg har siddet i bestyrelsen i Kreds Øst siden 2014. Jeg sidder i udvalgene, der beskæftiger sig med kompetence & 
arbejdsliv samt vækst & innovation. Endvidere arbejder jeg med vores trivselsindsats sammen med René. 
 
Jeg genopstiller, da jeg meget gerne vil fortsætte det arbejde, som vi i bestyrelsen hele tiden udfører med henblik på 
at gavne vores medlemmers arbejdsliv. Jeg brænder for arbejdet omkring trivsel, som er vigtigt for alle kredsens 
medlemmer – uanset om man arbejder med rådgivning af kunder, med IT systemer, realkredit eller noget helt tredje. 
Vi er i den forløbne periode kommet langt henimod at arbejde sammen med arbejdsgiverne omkring forståelsen af, at 
trivsel og bundlinje hænger uløseligt sammen. Men der er stadig masser at gøre. Med den nye overenskomsts 
bestemmelser om, at vi sammen skal fortsætte dette arbejde, så vil jeg meget gerne være med til at være jeres talerør 
igennem det videre forløb. Det er utroligt vigtigt, at også vores hverdag i virksomhederne i Kreds Øst tages i 
betragtning, når beslutningerne omkring det store bord træffes. En hverdag, der godt kan adskille sig en del fra 
hverdagen i de store landsdækkende banker. 
 
Jeg er ligeledes optaget af, at vi får løftet hele begrebsapparatet omkring robusthed væk fra den enkeltes skuldre og 
ind i fællesskabet. Et fællesskab, hvor virksomhederne sammen med medarbejderne tager hånd om, at vi har robuste 
og bæredygtige organisationer, der kan løse hverdagens udfordringer. Blot som eksempel vil jeg nævne, at jeg selv 
har oplevet at sidde på første parket i flere røverisituationer. Her er det uendeligt vigtigt at føle, at man er en del af et 
større fællesskab, og at ens reaktion ikke bare viser, hvor robust man er som enkeltperson og menneske, men hvor 
god og stærk en organisation, man er en del af. 
 
Dette blot eksempler på områder, som jeg arbejder med. Først og sidst så handler det for mig om, at vi fortsat sikrer, 
at Finansforbundet er en fremadskuende og relevant fagforening, der fokuserer på medlemmernes behov i forhold til 
såvel ovenstående emner som kompetenceudvikling, vækst i sektoren, jobsikkerhed og ikke mindst en stærk 
overenskomst. 
 
Så jeg håber meget at få lov til at fortsætte arbejdet også de kommende 2 år. Tak for jeres tillid. 
 



 
 

Barbara Schrøder – opstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

 

Mit navn er Barbara Schrøder, jeg er 33 år og arbejder i Santander Consumer Bank. Jeg har været medlem i 
Finansforbundet i 13 år og jeg har arbejdet som tillidsmand i Santander Consumer Bank siden januar 2016. 
Derudover er jeg også medlem i vores samarbejdsudvalg (SU). 
  
Som tillidsmand er det min fornemste opgave at sørge for at mine medlemmer har de bedst mulige fysiske og 
psykiske rammer til at kunne udføre deres arbejde så godt som muligt. Med mit medlemskab i kredsbestyrelsen vil 
jeg arbejde for at I som tillidsmænd også har de bedste muligheder for at kunne tilbyde jeres medlemmer netop 
dette. 
  
Jeg har altid fundet det politiske arbejde, der foregår i Finansforbundet, rigtigt spændende og jeg vil elske at være 

med til arbejde for, at Finansforbundet bliver endnu mere attraktivt for nuværende og kommende medlemmer.  
 

  

Niels Egede Olsen – opstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

 

Det er snart 3 år siden jeg blev valgt som tillidsmand i Ekspres Bank. Jeg stod i 2014 for formuleringen af vores 
virksomhedsoverenskomst og er også pennefører på de lokale forhandlinger, der starter op, nu overenskomsten er 
på plads. Jeg har medvirket til, at vi i Ekspres Bank har en faglig personaleforening og har fået 
medarbejderrepræsentanter i Ekspres Banks bestyrelse. Jeg er selv medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i denne. 
Derudover er jeg også medlem af samarbejdsudvalget. 
  
Ekspres Bank er en del af koncernen BNP Paribas.  Jeg er repræsentant for Danmark i deres European Works Council, 
som er en organisation i BNP Paribas, der indgår aftaler om arbejdsvilkår, som indenfor koncernen udrulles i hele EU. 
  
I det daglige arbejder jeg som Senior Business Analyst i IT afdelingen. Det er et spændende arbejde, hvor jeg skal 
gennemskue komplekse situationer og designe den bedste logiske løsning, givet de begrænsninger der er i de 
eksisterende systemer og de ressourcer der er til rådighed. 
  
Jeg tager dette skarpsyn med mig ind i arbejdet for Kreds Øst, hvor jeg håber at kunne gøre en forskel ved at 
gennemskue vores muligheder som organisation og arbejde på vores tilpasning til en verden i stadig forandring, så vi 
kan give moderne tilbud og løsninger. 
 

 


