Hvem er jeg:
X Anders Holde
- gør det bedre
Stem
personligt
Vi lytter, handler og skaber
resultater
Jeg er stolt af at bo i Gentofte
Kommune, hvor jeg har boet
siden 1983! Jeg vil arbejde hårdt
for, at du og din familie fortsat
også vil være glade for at bo i
kommunen.
Jeg er 64 år, fhv. driftschef ved
Hjemmeværnet og uddannet
cand.jur. fra Københavns
Universitet.
Jeg er gift og har to døtre.
Familien er den lykkelige ejer af
en skøn hvid schæferhan, Dixon,
på snart 3 år. Han sikrer, at jeg
kommer ud og meget rundt i

kommunen, dog primært i
Bernstorffsparken.
Jeg er medlem af og talsmand for
Bernstorffsparkens Venner, og jeg
har været medlem af bestyrelsen
for Gentofte BrandMuseum i godt
25 år, de seneste 5 år som
bestyrelsesformand.
Jeg har stor erfaring med og
interesse for strategisk ledelse,
som jeg har arbejdet
professionelt med. Jeg er
uddannet i strategisk ledelse og
ressource-management i både
Danmark og USA.

Hvad vil jeg:
Fastholde den gode og stærke kultur i Gentofte
I disse tider oplever vi et stigende pres på vores værdier. Det er vigtigt at
bevare fokus på vores kultur, som en væsentlig del af fundamentet for
et stærkt værdigrundlag.
Jeg vil arbejde for en fortsat udvikling af vores kulturelle tilbud i en
miljørigtig, grøn kommune, præget af god arkitektur.
Understøtte og udbygge det frivillige arbejde
Vi har frivillige overalt – i sportsklubber og kulturinstitutioner, ligesom
vi har frivillige besøgsvenner, vågekoner og meget, meget mere.
Kommunen skal fortsat støtte og fremme det frivillige arbejde; men på
en måde, så det frivillige initiativ bevares og inspireres – ikke forceres.
Fastholde og udbygge arbejdet for personer med særlige behov
Som konservativ er det min vigtigste opgave at sikre hjælp til de mennesker, der har særlige behov og brug for ekstra støtte. Mange svære
debatter om velfærdens prioritering venter. Mit værdigrundlag og
erfaring fra både frivilligt arbejde og erhvervslivet gør, at jeg sammen
med Det Konservative Folkeparti og vores medspillere kan træffe de
rigtige beslutninger. Med hjertet på rette sted og fornuften i behold, er
jeg et stærkt mandat i en udfordret fremtid.
Din mening er vigtig for Gentofte!
Kommunen arbejder aktivt på at inddrage borgerne, når opgaverne
skal løses. Til det formål findes opgaveudvalgene, hvor forvaltning,
borgere, interessegrupper og ikke mindst politikere arbejder tæt
sammen.
Jeg glæder mig til at bidrage med mine kompetencer i disse udvalg. Her
vil jeg arbejde for, at kommunen fortsat fungerer bedst muligt, og jeg
vil arbejde med optimering, hvor det er muligt.

E-mail: andersholde@gmail.com
www.andersholde.dk
www.facebook.com/AndersHoldeGentofte

