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Iværksætter

Kimpossible Development (Selvstændig enkeltmandsvirksomhed)
Projektleder/iværksætter for mange og meget diverse projekter
Miljø, IT-udvikling, bæredygtighed, fødevarer, foreningsliv, kultur, musik, forlagsvirksomhed
I Svendborg bla. involveret i Maskinen, Øko-net/Grønt-Overblik, Ribers Gaard, Alternativet
Senest: Opstart af eget forlag og udgivelse af moderne lyrik med lokale talenter
Projektleder
Vand og Affald A/S, Svendborg, Danmark (Ingeniør/geolog/IT-udvikler)
Projektleder for større strategiske anlægsprojekter relateret til vandforsyning
Ny forsyningsstruktur på Tåsinge – udvikling og koordinering med andre forsyninger på øen
Grundvandsbeskyttelse i Svendborg Kommune – politik-, proces- og strategiudvikling
Renovering af balanceringstank for Svendborg by – projektafklaring, udvikling og udbud
CTO
Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, Holte, Danmark (Projektleder/Ingeniør)
Anlægschef
Anlægschef for TV-inspektioner, strømpeforinger og cracking af spildevandssystem i Rudersdal
Modelleringsansvarlig Opstilling og kalibrering af afløbsmodel, kapacitet ved klimaforandringer i Rudersdal
IT-chef
Design og gennemførelse af ny IT- og teleinfrastruktur for hele forsyningsområdet
Ansvarlig for I.O.
Beskrivelse og afholdelse af program for Intern Overvågning for alle selskaber i koncernen
Klimaudviklingschef
Udvikling og gennemførelse af klima- og renoveringsstrategi inkl. LAR tiltag i Rudersdal
Konsulent
Selvstændig, Bornholm, Danmark (Miljøingeniør/geolog)
Projektleder
Oprydning af miljøforureninger (olie i jord og grundvand)
Oplæg til strategi for langsigtet sikring af vandforsyning for Bornholms Regionskommune
Rådgiver
NIRAS, Allerød, Danmark (Miljøingeniør/geolog)
Projektleder
Oprydning af miljøforurening (olie og klorerede opløsningsmidler i jord og grundvand)
Planlægning, udførelse og afrapportering af projekter
Udsendelse til Malaysia på projekt for reduktion af vandtab i ledningsnet
Geolog/geotekniker COWI, Lyngby, Danmark (Geolog/Ingeniørstuderende)
Ingeniør
Elektromagnetiske målinger (f.eks. bestemmelse af grundvandsdybde) - Geonics PROTEM/57
Konduktivitets målinger (f.eks. bestemmelse af grundvandsdybde) - Geonics EM31
Metal detektion (rydning af landminer mm) - Geonics EM61
Pore luft sampling (f.eks. bestemmelse af opløsningsmidler eller olie) - Mobile GC-MS
Udarbejdelse af site/lokationshistorik (f.eks. til for-undersøgelser)
IT-udvikler
Free-lance IT-udvikler, Berlin, Tyskland
Hard- og software
Research, løsningsudvikling, projektplanlægning, projektstyring, produktion og implementering
Udvikling af internet applikationer, hjemmesider og DVD-ROM's, elektronisk kontrol og styring
Databasemanipulation, programmering, multimedier, salgsplatforme, GIS-systemer, SoMe
Studenterjobs
København
Vilstrup Analyseinstitut Telefon- og gadeinterviewer, sidenhen kvalitetskontrol, udarbejdelse af spørgskemaer, og facer
Dællekatessen
Tilberedning af sandwich’ og salater, ofte nattevagter i weekend
ScanMedia
Controller for omdelere af gratisaviser o.a.
Viking Post
Stempling og sortering af breve, pakker, tidsskrifter og loftpost
Allégårdens Slagter
Rengøring af supermarked slagter, samt produktion af flæskesvær
Amagerbladet
Avisruten

1-2

Uddannelse
2003 - 2008 Civilingeniør
Speciale
For-projekt
Speciale forberedelse
Speciale Kurser

Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby [M.Sc. | Cand.Polyt.]
Mikrobiologisk fjernelse af 14C mærket pesticid fra søvand under infiltration gennem sand filter
Undersøgelse af vandkvalitet for forbehandlet søvand ved infiltration gennem sandfiltre
Uafhængige studier af langsom sand filtrering: litteratur, interviews, felt undersøgelser (England)
Matematik, termodynamik, elektromagnetisme, mekanik
Hydrologi, vandforsyning, hydrogeologisk modellering, integreret vand ressource management
Grundvands geokemi, miljø kemi og øko-toksikologi
Miljø management i udviklingslande
Mikro-processor programmerings projekt (C++)
2000 - 2001 MultimedieDesigner Multimedie Instituttet (MMI),København
Projekt planlægning/management og multimedie udvikling (programmering/design).
Afslutnings projekt hos CityScope i Berlin, Tyskland
1995 - 1999 Geolog (bachelor)
Københavns Universitet, Geologisk Institut [B.Sc.]
Kandidat kurser
Hydrogeologi, geokemi og miljø-geologi

Kurser
2017

Kursus

2016

ERFA

2012

Kursus

2011

Kursus

2010

Kursus

2009

Kursus

Ny politisk dialog, Alternativet, København
Teori U
AQUIS hos NIRAS, Aarhus
Introduktion til nyeste version af ledningsnetmodelleringssuiten
Intern overvågning og udbud hos Horten Advokater, Hellerup
Kursus i regler og muligheder for intern overvågning og udbud for Forsyningsselskaber
TV inspektion af spildevandsledninger og brønde, Teknologisk Institut, Taastrup
Kursus i DANVA's datamodel for indeksering af fysisk tilstand (DANDAS)
Projektledelse, organisation og forretningsforståelse, DTU, Lyngby
Kursus i projektledelse, organisationsudvikling, forandringsprocesser og forretningsforståelse
World History of Water Management, UNESCO-IHE, Delft, Holland
Kursus om den historiske udvikling af vandadministrationssystemer

Diverse projekter
2016

- 2017

Byrådskandidat

2008 ~ 2013 Iværksætter
2003 - 2008 Greybeard
1995

~ 2000 Multimedier

1994

>

Organizer

Alternativet, Svendborg, Danmark
Valgt som byrådskandidat for Alternativet i Svendborg (kandidatur dog nedlagt før KV17)
LABITAT – original greybeard og kassér
Opstart, etablering, økonomi, drift af Københavns første deciderede hackerspace
DTU-LUG – Technical University of Denmark–Linux User Group
Programmering/administration af Linux, samt afholdelse af internationale events om IT\Linux
Produktion af lokal-TV, lokal-radio, zines, kultur og kunstarrengementer
Events og indhold til bla. Kanal København, TV-Stop, Københavns Universitet m.m.
Psympatia + HAT, Hexagon, ToysNNoise, Roskilde Festival, Distortion m.fl.
Projektledelse, opbygning, nedrivning, afvikling, kreativt program m.m. for elektronisk musik

Fritidsinteresser
Motion (ugentligt)
Motorcykel
Bil
Musik
Musik
Musik
Litteratur

Styrketræner ca. 3 x 1 time, cykling ca. 75 km, løb ca. 10 km
Har hang til ældre modeller med lav fart og en del krom – de behøver ikke at larme
Holder af gamle biler man selv kan reparere, det er bare billig transport, ikke et prestigeprojekt
Spiller nogenlunde på ca. 8 instrumenter, elsker at jamme – elektronisk/syre-rock – i eget studie
Elsker at organisere smalle arrangementer, gerne langt ude i en skov, hvor man gerne må larme
Rejser langt for en god event/mini-festival for at høre især live moular-sets/avant-garde/indie
Filosofi, psykologi, lyrik, skønlitteratur (sci-fi), tegneserier/graphic novels

Kat
Kreative sysler

Min kat Kzz Kzz nægter, som jeg, at blive gammel – så vi leger dagligt, og fanger mus, fugle o.a.
Produktion af collager, linoleumstryk, tegning, maling, grafik, computerkode, umulige projekter
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