Navn: Peter Topp Jensen
Alder: 61 år
Bopæl: Odense C
Derfor stiller jeg op/ stillede jeg op til bestyrelsen:
Jeg kom i Glentens bestyrelse, da jeg i et par år har
været suppleant, og et bestyrelsesmedlem flyttede
uden for vores dækningsområde. Jeg har tidligere
været i bestyrelsen i en anden antenneforening, og
jeg sidder også i andre bestyrelser i min fritid.

Foreningserfaring
•
•

•

2006-2018
Bestyrelsesmedlem Bullerup Antennelaug
2009
Hovedbestyrelsesmedlem
Landsorganisationen Danske Daginstitutioner
2008
Formand Fonden Bullerup

Uddannelse(r)
•
•

•

2006
Master IT, Kommunikation og Organisation
1999-2001
Voksenunderviseruddannelsen
1999
HD – Organisation

Jeg har stor passion for, at vi har et fællesskab om
drift af TV og Internet. Set over en lang periode er
jeg helt sikker på, at det giver stor værdi for alle
borgere i vores område. Vi har ikke en række
aktionærer, som kræver større og større udbytte.
I bestyrelsen, vil jeg bidrage med min strategiske
tilgang til bestyrelsesarbejdet, der også skal støtte
direktion og personale i det daglige arbejde.
Vi skal have bestyrelsesmedlemmer, som arbejder
strategisk og målrettet med at sikre, at vores net
hele tiden opdateres. Mit personlige ønske er, at vi
har fiber til hjemmet inden 2030. Det kræver, at vi
tænker målrettet og strategisk, og at pengene
afsættes hvert år, i de næste år, til dette projekt.
Foruden at sikre vores infrastruktur skal vi også
sikre, at vi altid tilbyder de rigtige TV-pakker, og til
de rigtige priser. De fleste udbydere af TV har en
strategi om, at de gerne vil handle direkte med
forbrugerne, men jeg vil rigtig gerne, at vi presser
mest muligt på for fælles løsninger til lavest mulige
pris.

Erhvervserfaring
•
•
•
•

1998
IT-chef Syddansk Erhvervsskole
1992-1998
IT Chef Raychem A/S, Glostrup – ansvar for de nordiske lande
1982-1992
Forskellige jobs Raychem A/S, Vejle
1979-1981
Uddannet i trælasthandel

