
2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds 

eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for 

mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer: 

 

• Den pågældendes navn og stilling, 

 

Klavs Persson, formand for bestyrelsen – forstander på Sødisbakke 

Bente Adolphsen, menigt medlem - juridisk konsulent hos Seminarer.dk 

Karen Sommer Møller, menigt medlem – sekretariatsleder i Fællessekretariat for 

BolivVejle  

Pernille Lykke Dalmar menigt medlem - underviser i jura på socialrådgiver-

uddannelsen  

Morten Greve menigt medlem -  Chefkonsulent i Region Midtjylland 

 

 

• Den pågældendes alder og køn, 

 

Klavs Persson – f.d. 26.08.54 – mand 

Bente Adolphsen – f.d. 24.09.50 – kvinde 

Pernille Lykke Dalmar – f.d. 16.01.64 – kvinde 

Karen Sommer Møller – f.d. 28.07.63 – kvinde 

Morten Greve – f.d. 29.08.68 - mand 

 

 

• Dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet 

sted, og udløb af den aktuelle valgperiode, 

Tidligere var bestyrelsesmedlemmerne valgt for en tidsubegrænset periode. 

Bestyrelsen har i 2016 i en ny forretningsorden fastsat en valgperiode for 

bestyrelsesmedlemmer på 2 år. 3 medlemmers valgperiode udløber den 31.12 hvert 

andet år i lige år, mens 2 medlemmers valgperiode udløber den 31.12 hvert andet år i 

ulige år. Det indebærer, at den første valgperiode efter vedtagelsen af den nye 

forretningsorden bliver længere end 2 år, mens de følgende valgperioder derefter bliver 

på 2 år. 

  

Klavs Persson – Valgt første gang 1.8.2007 – Genvalgt 30. maj 2016. Valgperioden 

udløber 31.12.2020. 

Bente Adolphsen – Valgt første gang 1.6.2012 – Genvalgt 30. maj 2016. Valgperioden 

udløber 31.12.2020. 

Pernille Lykke Dalmar- Valgt 14.4.2016. Valgperiode udløber 31.12.2019. 

Karen Sommer Møller- Valgt 27.4.2016. Valgperiode udløber 31.12.2020 

Morten Greve – Valgt 14.10.2016. Valgperioden udløber 31.12.2020 

 

 

 

 

 

• Medlemmets eventuelle særlige kompetencer, 

 



Klavs Persson. Forstander for Institutionen Sødisbakke. Stærk på socialpædagogik, 

topledelse, organisation og økonomistyring 

Bente Adolphsen. Har været lektor på Socialrådgiveruddannelsen i Århus og undervist 

i jurafagene med speciale inden for udsatte børn. Er tillige underviser og oplægsholder 

på en række kurser og temadage inden for børne- og forvaltningsområdet og har 

tidligere været ansat inden for samme område i Århus Amt og Århus Kommune. Stærk 

på juraen omkring børn og unge 

Pernille Lykke Dalmar. Jurist og underviser ved Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg. 

Task-force for Socialstyrelsen på børn- og ungeområdet.  

Tilrettelæggelse og gennemførelse af skræddersyede diplomforløb på børn- og 

ungeområdet.  

Udvikling af tilvalgsmodulet Myndighedsledelse til Diplomlederuddannelsen, modulet er 

under godkendelsesproces.  

Kontrakt med Hans Reitzels forlag om lærebog til modulet Myndighedsledelse på 

diplomlederuddannelsen, aflevering af færdigt manuskript i oktober 2016.  

Juridisk redaktør på Håndbog om familiepleje – Projekt mellem UC-Konsortium og 

Socialstyrelsen.  

Praksisforløb hos Vejen Kommune fra marts til juni 2016, i et samarbejde mellem leder 

af Børne- og ungeafdelingen Lene Willumsen og leder af integrationsindsatsen Lene 

Hansen.  

Underviser og vejleder på modul 4 på børn- og ungediplom, UC Lillebælt.  

Stærk på juraen på børn og ungeområdet 

Karen Sommer Møller. Cand.phil. i samfundsfag. Sekretariatsleder i Boliv Vejle 

kommune. Sekretariat mellem Vejle Kommune og alle de almene boligorganisationer i 

kommunen, herunder: 

Betjening af boligpolitisk styregruppe hvor deltagerne er borgmester, politikere og ledelse 

fra kommune og boligselskaber.  

Udvikling af fælles strategier og projekter på det boligsociale og boligpolitiske område 

mellem kommunen, boligorganisationer og andre parter. 

Ansvarlig for de boligsociale helhedsplaner med evaluering, dokumentering og 

afrapportering til Landsbyggefonden, boligselskaber og kommune. 

Styregrupper for de boligsociale helhedsplaner og faglig sparring med medarbejdere om 

udvikling af projekterne. 

Adhoc deltager i projekter med offentlige og private parter (også Frivilligcentret i Vejle) 

Internationalt samarbejde samt planlægning og afvikling af studieture til Berlin, Malmø 

og Holland 

Fondssøgning 

Deltagelse i landsdækkende erfa samarbejde, bl.a. KL og ministerier 

Stærk viden om boligsociale indsatser og ledelse.  

Morten Greve. Han er uddannet cand.scient.pol. og ansat hos Defactum i Region 

Midtjylland. Han har ti års konsulenterfaring med metode-, dokumentations- og 

evalueringsprojekter på især social- og socialpsykiatriområdet. Hans ekspertise omfatter 

faglig ledelse, projektdesign, fundraising, metodeudvikling, implementering, 

undervisning, procesoptimering og videns basering. I de seneste år har hans arbejde i 

stigende grad haft fokus på rådgivning i forhold til strategi, forretningsmodeller og 

forandringslederskab som drivende kræfter bag værdiskabelse i fremtidens offentlige 

sektor. Det vigtigste hensyn i hans arbejdsliv er at indgå i og bidrage til en kollektiv 

præstationskultur, som tillader både fællesskab, humor og resultatskabende faglig 



udvikling. 

 

 

 

 

• Den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, 

bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske 

fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver, 

  

Klavs Persson. Medlem af bestyrelserne i Fondens Vangsbovej og Fonden Gl. 

Kongevej, formand for bestyrelsen for DSI Børnehjemmet Brummersvej 

Bente Adolphsen. Formand for bestyrelsen for Fonden Baglandet Århus 

Pernille Lykke Dalmar – Formand for bestyrelsen i Fonden Fællesbo Grindsted 

Karen Sommer Møller – Boligpolitisk styregruppe 

Morten Greve – Ingen ledelseserhverv 

 

• Hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder, 

m.v., og om medlemmet anses for uafhængigt. 

 

Ingen medlemmer er udpeget af myndigheder/tilskudsyder. 

Alle medlemmer anses for uafhængige. 

 

 

 

 


