Hvem er jeg?
Personligt og arbejde:
J eg er 61 år, bosat i Morud, uddannet civiløkonom, gift
med Lissy og har 3 udeboende sønner.
J eg har min egen rådgivningsvirksomhed i Forskerparken i Odense (jmsmanagement.dk), hvor jeg bl.a. arbejder
med at udvikle fremtidens arbejdspladser, finansiering
til vækst i dansk erhvervsliv samt projektleder på et
energispareprojekt rettet mod gartnerier. Hertil kommer
bestyrelsesarbejde.
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J eg er tilknyttet European Bank i London som Vækst og
Turn-around ekspert i bl.a. Tyrkiet og på Balkan.
J eg har en bred og omfattende erfaring fra såvel organisationsverdenen som det private erhvervsliv.

Foreningsarbejde/politik:
Jeg har været aktiv i Moruds byliv, bl.a. som skolebestyrelsesformand og medlem af
lokalrådet i over 12 år (næstformand).
Jeg er aktiv i Busbanden, som fik bybussen fra Odense til Morud samt var aktiv i
arbejdsgruppen omkring Kunstgræsbanen og er ligeledes med i Fjernvarmeudvalget, der
arbejder på at få fjernvarmen fra Odense videreført til Bredbjerg og Morud.
J eg var med i Kommunalbestyrelsen fra 2005-09, men genopstillede af arbejdsmæssige
årsager ikke. I den valgte periode var jeg inspiratoren til den nye erhvervs- og bosætningsstrategi for kommunen.

Sport/interesser:
 eget aktiv med sport, bl.a. er jeg medlem af Marathon Klub 100 i Danmark og løber
M
15-25 maratonløb årligt.

Stem personligt på mig fordi:
J eg er visionær, har et positivt livssyn og arbejder målrettet, effektivt og struktureret.
J eg er god ‘til at få noget til at flytte sig’ og at få modstridende interesser til at arbejde
sammen.

JMS-konkurrence

Middag for 2
og 3 flasker
god rødvin

Gem denne folde med dit foldenummer. Dagen efter
valget trækkes der lod om en god middag for 2 personer
inkl. vin på Ditlevsdal samt 3x3 flasker god rødvin.
Vindernumrene offentliggøres senest den 23. nov. 2013
på: facebook.com/jmsmorud samt www.morud.dk.
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Bedst i det
lange løb
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Morud og den sydlige del
af kommunen
 en gode udvikling i Morud som alternativ bosætningsby til Odense skal intensiveres.
D
Efter bybussens ankomst skal vi prioritere en cykelsti til Korup og dermed forbindelse
til Odense bys cykelstisystem.
 ktiviteterne omkring Langesøhallen skal hænge bedre sammen, bl.a. med et fælles
A
klubhus /cafeteria, der samler de udendørs aktiviteter fodbold, løb, cykling, krolf m.fl.
med de øvrige indendørs aktiviteter (håndbold, gymnastik, badminton, volley, spinning, kommende fitness osv.). Dette skal være MI’s nye sociale samlingspunkt for alle
byens borgere fra yngste til ældste medlem.
 allen må gerne være udgangspunkt for ‘skiltede’ og lærende/inspirerende vandreH
ture i skoven og Langesøen.
Erhvervsmæssigt skal vi prioritere liberale erhverv og service.

Visioner og udvikling i
Nordfyns Kommune
Vi skal være Fyns mest attraktive bosætningsområde.
Vi skal være kendte for at have Fyns bedste børnepasning med fleksible åbningstider.
Vi skal fokusere på en høj undervisningskvalitet i skolerne med min. 2 spor pr. årgang.
Vi skal stimulere vort erhvervsliv. Det er erhvervslivet, der skaber fremdrift og vækst.
 urist- og erhvervsservice skal være lokalt forankret samtidig med, at vi arbejder
T
sammen med andre. Vi skal sikre, at seneste viden og specialviden om globalisering,
generationsskifte, brug af social medier m.m. kommer virksomhederne til gode med
specialviden fra bl.a. Væksthuset og Udvikling Fyn.
 i skal behandle vore ældste i kommune på værdig vis. Ikke noget bletyranni på NordV
fyn!
 i skal tænke grønt. Energibesparelser efter ESCO princippet (besparelserne skal
V
finansiere investeringerne) skal fremmes. Energiforbruget på alle offentlige institutioner og skoler kan mindst halveres gennem intelligent styring og isolering.
 i skal arbejde på et integreret nordfynsk cykelsystem (også til vandrere og løbere),
V
der forbinder de 4 hovedbyer og har forbindelse til cykelstisystemet i Middelfart og
Odense.

Jørgen Meier Sørensen
Bedst i det lange løb
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