
Præsentation af kendte kandidater til Kreds Midtsjællands valgte poster 

på generalforsamlingen 2021. 

 

Kredsformand og Hovedbestyrelsesmedlem: 

 

Lene Kümpel (genopstiller) 

Jeg blev valgt på generalforsamlingen i 2019 som Kredsformand. Mit afsæt for at være jeres kredsformand 

var og er, at I skal kunne gå på arbejde i tryg forvisning om, at jeres fagforening står bag jer. For mig 

betyder det, at hver dag skal handle om at sikre jer ordentlige løn og arbejdsvilkår og handle om at 

synliggøre vores faglighed og højne anerkendelse af vores arbejdsområde. 

I skaber værdi og udvikling i andre menneskers liv. Fagforeningen skal skabe værdi i jeres arbejdsliv. Og 

sammen skaber vi vores faglige fællesskab.  

Jeg genstiller til posten med faglig stolthed, retfærdighed, menneskers ligeværd og fællesskabets styrke 

som grundværdier. Jeg har min forankring i solid praksiserfaring og viden fra mit arbejde i fagbevægelsen 

og det socialpædagogiske felt. 

Jeg er uddannet socialpædagog i 1994 og har en diplomuddannelse i Organisationsudvikling og 

Projektledelse, samt en Narrativ leder og konsulent uddannelse fra DISPUK. Mit virke i fagbevægelsen 

starter tilbage i 2001, hvor jeg blev valgt til tillidsrepræsentant og siden som bestyrelsesmedlem. I 2011 

blev jeg valgt som faglig sekretær og hovedbestyrelsesmedlem. Desuden sidder jeg i Socialpædagogernes 

internationale udvalg, i uddannelses - og professionsudvalget og i vedtægtsudvalget. 

Mit arbejde på voksenhandicap og børne/ungeområdet har, udover ledelseserfaring, givet mig blik for, hvor 

stor værdi selv små udviklingsskridt har for et menneskes liv. Uanset, hvornår vi møder børn, unge og 

voksne, gør vi en forskel. Derfor er faglighed og faglig udvikling hjerteblod for mig. 

Det er en stor glæde og ære at repræsentere jer og vores faglighed. Jeg håber derfor på opbakning til 

fortsat at være jeres Kredsformand. 

 

Faglige sekretærer:  

 

Karsten Stegmann (genopstiller) 

Mit navn er Karsten Stegmann og jeg er uddannet pædagog. Jeg blev valgt som faglig sekretær og 

Hovedbestyrelsesmedlem i 2019. I dag sidder jeg ligeledes i Socialpædagogernes ligestillings- og 

arbejdspladsudvalg. Derudover er jeg valgt som næstformand af kredsbestyrelsen i 2019.   

Som Socialpædagog har jeg primært arbejdet som hjemmevejleder på § 85 området. Derfor har jeg en solid 

og bred erfaring med mennesker, som har psykiske og fysiske funktions nedsættelse af større og mindre 

grad. I mit arbejdsliv har jeg været både valgt som AMR, TR og FTR. Jeg har altid haft et særligt fokus på at 

arbejde for gode arbejds- og lønvilkår for mine kollegaer og medlemmerne af Socialpædagogerne. 



Studieområdet har de seneste år optaget mig meget. Særligt vores grundfortælling og vores faglige bidrag. 

Ambitionen er at øge Socialpædagogernes organiseringsprocent på studieområdet over tid. Faglighed 

forandrer liv og gode arbejdsmiljøer er helt centrale for gode spirende og solide faglige miljøer. Der skal vi 

bidrage aktivt.  

Deltids problematikken er et ligestillingsproblem, som på mange måder giver udfordrende arbejdsmiljøer 

og faglige miljøer. Det giver flere og flere arbejdspladser rekrutterings- og fastholdelses udfordringer. Det 

giver ulighed i livsløn og livspension. Det skal vi gøre noget ved. 

Et godt samarbejde med Tillidsrepræsentanterne, Arbejdsmiljørepræsentanterne og lederne er afgørende 

for en god opgaveløsning i det daglige.  

Ordentlighed, respekt, nysgerrighed og vores fællesskab er vigtige værdier for mig, som grundlæggende 

skal understøtte værdiskabelsen for alle medlemmer. 

Det vil for mig, være et privilegie, hvis jeg genvælges og derved får mulighed for at arbejde videre med 

snuden i sporet.  

 

Rasmus Damgaard (genopstiller)  

Jeg hedder Rasmus, er 44 år og bor i Undløse i Holbæk kommune. Jeg er gift med Kristina, og sammen har 

vi fire børn, Kaia, Linus, Oscar og Caroline, i alderen 9-17 år. 

Jeg er uddannet lærer i 2004, herudover er jeg uddannet i personaleledelse, markedsøkonomi, facilitering 

af processor og ledelse af forandringsprocessor. 

Jeg har været på arbejdsmarkedet i 20 år. Efter handelsskolen, var jeg to år i forsvaret, det sidste som 

næstkommanderende i sanitetsdelingen ved Bornholms Værn. Efter seminariet, var jeg fem år i Lejre 

kommune, på Kr. Hyllinge Skole, hvor jeg underviste i matematik, idræt, historie og samfundsfag i 

overbygningen. Samtidig var jeg medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen, AMR og TR-suppleant. Efter 

Kr. Hyllinge skole, var jeg 11 år i Holbæk kommune, på Undløse Skole- og Behandlingshjem, hvor jeg 

underviste i alle fag i den interne skole. I min tid på behandlingshjemmet, blev jeg mere og mere involveret 

i Socialpædagogerne Kreds Midtsjælland. Først som TR for lærerne, siden som kredsbestyrelsesmedlem, og 

til sidst som FTR i Holbæk kommune. 

På generalforsamlingen i 2019 stillede jeg mit kandidatur til rådighed, og blev valgt til Faglig sekretær 

(næstformand), kredskasserer og medlem af hovedbestyrelsen. Det har været et privilegium at være en del 

af et nyt politisk hold, der trods Corona, har styrket indsatsen overfor medlemmer og tillidsvalgte, ikke 

mindst på den virtuelle bane. Jeg genopstiller derfor til alle tre poster, med håbet om genvalg. 

Mine tre kerneværdier er tillid, ordentlighed og retfærdighed – i alle livets forhold.  

 

Hovedbestyrelses medlemmer (2 stk.) 

 

Karsten Stegmann (genopstiller) 

Rasmus Damgaard (genopstiller) 



Kredskasserer: 

 

Rasmus Damgaard (genopstiller) 

 

 

Kredsbestyrelse: 

 

Gitte Jensen (genopstiller) 

Jeg hedder Gitte og er familieplejer. Jeg genopstiller til kredsbestyrelsen, da jeg tænker, det er vigtigt, at 
vores faggruppe også er repræsenteret i kredsbestyrelsen, som jeg har været en del af i mange år.  
 
Og jeg tænker, at det er endnu mere vigtigt at være en del af kredsbestyrelsen, nu da Socialpædagogerne 
netop har vundet den forestående grænsesag i forhold til organiseringen af plejefamilier.  
 
Min interesse på det socialpædagogiske område, er vigtig hele vejen rundt. Dette gælder lige fra de 
studerende til familieplejeområdet. 
 
Jeg ønsker naturligvis mere fokus på mit område som familieplejer, men også, at synliggøre de andre 

områder i Socialpædagogerne. 

 

Brit Agerlund Lustrup (genopstiller) 

Jeg vil gerne genopstille til kredsbestyrelsen. Jeg har et øje for de små overenskomster, der er i 

Socialpædagogerne og hvordan de kan føle sig set. 

Jeg arbejder inden for børneområde og synes, at det område også skal være repræsenteret i 

kredsbestyrelsen. Jeg har arbejdet i mange år inden for det område og i næsten lige så mange år, har jeg 

været TR. 

 

Joan Jessie Skovgaard Rasmussen (genopstiller)  

Jeg vil gerne genopstille. Og jeg vil gerne arbejde på, at få udbredt fagforeningens gode arbejde, især i 

blandt den yngre målgruppe/ samt de nyuddannede.   

Derudover, vil jeg gerne være med til at sætte fokus på digitale løsninger, samt hvad man som travl 

familiemor/far, stadig kan få ud af sin fagforening, samt bidrage med, selvom man måske ikke har den store 

tid at ligge i det. 

Jeg ønsker at være med til at sætte fokus på især socialpsykiatrien, og vigtigheden af den rette faglighed, 

inden for vores fag.  

 



Kamilla Gundersen (genopstiller) 

 

Kristina Fischer (genopstiller) 

 

Lotte Anhøj Henriksen (genopstiller) 

 

Vibeke Hansen (genopstiller) 

 

Dorthe Grøndahl Westh (opstiller) 

 

 

Kongresdelegerede: 

 

Mette Vibe Jørgensen (opstiller) 

 

Susanne Svendsen (genopstiller) 

 

Mette Storm Elner (genopstiller) 

 

Jette Poulsen (genopstiller) 

 

 

Kritisk revisor: 

 

Henning Jahn (genopstiller) 

 

 

Kritisk revisor suppleant: 

 

Peter Vig (genopstiller) 


