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Susan Broager – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

Jeg har nu været i Kreds Øst bestyrelse i 8. år, og det har været en utrolig spændende rejse. Jeg har lært rigtig meget 
og har i dag en stor viden om alt det der foregår i Kreds Øst samt Finansforbundet. Dette gør, at jeg virkelig kan sætte 
mit fodaftryk og være med til at gøre en forskel for vores medlemmer. 
  
Min interesse, for Kreds Øst og det arbejde der ligger, er ikke blevet mindre med årene, tværtimod så får jeg mere og 
mere blod på tanden for at løse de opgaver, der ligger. Jeg sidder i ansvarsområder, der blandt andet omhandler 
hvervning, bæredygtighed, branche, kommunikation, dialog og branding, hvor jeg har mulighed for at påvirke og gøre 
en forskel. Derudover har jeg løbende kontakt til tillidsmændene i Kreds Østs virksomheder, hvilket er en unik 
mulighed for at høre, hvad der rører sig ude på virksomhederne. 
  
For 6 år siden tog jeg en politisk lederuddannelse og har løbende lært relevante ting i forhold til mit 
bestyrelsesarbejde. Senest har jeg taget sagsbehandler- og bestyrelsesuddannelsen, som er relevant i forhold til mit 
arbejde i både Kreds Øst bestyrelse samt som fællestillidsmand og bestyrelsesmedlem i egen virksomhed.  
Jeg oplever, at jeg er godt klædt på til både at udfordre samt tage de udfordringer, der måtte komme. 
Jeg er god lytter, har en god intuition, hjælpe, og vægter højt, at man behandler mennesker ordentligt.  
Jeg er aldrig bange for at trække i arbejdstøjet og give en hjælpende hånd. Ud fra alt dette skal jeg naturligvis 
fortsætte i Kreds Øst bestyrelse, så jeg fortsat kan gøre en forskel for medlemmerne. 

 

Birgitte Abildgaard – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 

 

Mit navn er Birgitte Abildgaard. Jeg er 52 år, bor sammen med min kæreste i Espergærde og har en stor datter på 25 
år. Min fritid bruger jeg på rejser, bøger, naturen, familien og deltagelse i diverse foreningers arbejde. Jeg har i 32 år 
været ansat i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, hvor jeg er fællestillidsmand og arbejder til dagligt som 
privatkunderådgiver. 
 
Jeg ønsker at genopstille til bestyrelsen i Kreds Øst. Arbejdet i bestyrelsen er for mig vigtigere end nogensinde, da vi 
står i en tidsalder med store udfordringer og forandringer. Fællesskabet i Finansforbundet er uhyre vigtigt – ikke 
mindst som modvægt til det store pres, der lægges på medarbejderne i denne sektor. Vi måles og presses på såvel 
indsatser som personlighed og det er vigtigt, at den enkelte ikke står alene med dette. 
 
Det er også en spændende tidsalder. Nye kollegaer med andre uddannelser, nye krav til kompetencer og 
omstillingsevne for så vel den enkelte som for os som fællesskab. Vi kan gøre så mange ting sammen, som ikke er 
muligt for den enkelte.  
 



Vi skal dyrke stoltheden ved at være en vigtig komponent i den finansielle infrastruktur i Danmark. Vi løfter så mange 
samfundsmæssigt vigtige opgaver med omhu,  erfaring og kreativitet. Vi skal sikre at Finansforbundet også på den 
lange bane stadig er med til at støtte op om nyskabelse og sikring af at vi så vidt som muligt forholder os til, hvilke 
kompetencer, der vil være brug for i fremtiden. 
 

Barbara Schrøder – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

 

Jeg hedder Barbara Schrøder, jeg er 35 år og bor i Køge sammen med min kæreste, vores nyfødte søn og 2 
bonusbørn, som vi har hver 2. uge. Jeg er lige nu på barsel, men ellers arbejder jeg i Santander Consumer Bank, 
hvor jeg har været de seneste 6 år. Her sidder i vores frontoffice afdeling med kontakten ud til en masse 
bilforhandlere. Jeg har de seneste 4 år været fællestillidsmand i Santander og sidder derudover i 
samarbejdsudvalget. 
I min fritid fylder musik rigtigt meget, og når jeg ikke selv er ude at optræde, elsker jeg at tage til koncerter og på 
festival.  
 
I Finansforbundet har jeg siddet i kredsbestyrelsen i 2 år. Her har jeg har fornøjelsen af at repræsentere Kreds 
Øst i 2 ansvarsområder: Kommunikation, branding og Markedsføring, hvor vi netop nu er i gang med at 
rebrande forbundet udadtil og se på, hvordan vi bedst muligt kan tiltrække nye medlemmer samt Arbejdsliv og 
Trivsel hvor vi, (som navnet indikere), netop arbejder for at kunne understøtte en større trivsel i vores 
medlemmers arbejdsliv, men hvor vi også er inde og se på at udvikle en bedre lederuddannelse, så vores ledere i 
virksomhederne bliver bedre til at spotte og håndtere lidt sværere menneskelige opgaver, som eksempelvis 
stress.  
 
Jeg synes, at jeg sidder med rigtigt mange spændende arbejdsopgaver, og jeg vil elske fortsat at kunne 
repræsentere alle vores medlemmer i Kreds Øst og i Finansforbundet, men måske også især det lidt yngre 
segment.  
 

René Paludan – genopstiller som kredsbestyrelsesmedlem 
 

 

Til daglig arbejder jeg i VP’s IT afdeling som database administrator. 
 
I Finansforbundet Kreds Øst bestyrelse motiveres jeg stærkt af, at arbejde med medlemmernes trivsel og 
arbejdsglæde samt hvordan vi undgår stress i den hektiske hverdag vi arbejder i. 
 
Det har i de år jeg har været medlem af bestyrelsen haft min absolut største fokus. 
 
Samtidig går jeg meget højt op i, at vi som tillidsrepræsentanter får en relevant uddannelse, hvor vi har 
værktøjskassen i orden til, at ruste os mentalt til den barske hverdag vi møder i virksomhederne og har i den 
forbindelse taget mange af de gode tilbud der findes til videre uddannelse af tillidsrepræsentanter samt sideløbende 
uddannet mig til psykisk førstehjælper og stressekspert. 



 


