Vedr. Julie Bauer Larsen
20. januar 2018

Jeg skal hermed bekræfte, at Julie Bauer Larsen har været ansat hos KFUMSpejderne i Danmark i perioden fra 1. januar 2013 til 30. september 2017.
Julie har været ansat som kommunikationskonsulent med et meget bredt
ansvarsområde inkluderende trykte medier, en række digitale løsninger,
ansvar for frivillige redaktioner og en lang række koordinerende opgaver i
forhold til frivillige og ansatte kollegaer.
KFUM-Spejderne i Danmark

KFUM-Spejderne har et sekretariat bestående af 35 dedikerede

Wagnersvej 33

medarbejdere, der fra meget forskellige vinkler arbejder for at understøtte

DK-2450 København SV

de frivillige i deres engagement i spejderbevægelsen til gavn for vores børn

Tlf.: +45 7010 2666

og unge. Julie har, med sin øvrige baggrund i den frivillige verden, forstået
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at arbejde med vores kultur, udfordre den når den skulle det, og bibringe
nye idéer til, hvordan vi har kunne gøre tingene smartere. Julie har været

Thomas Kirkeskov

god til hurtigt at lande, tage bestik af organisationen, og så ellers tage fat

Generalsekretær

på de arbejdsområder, som vi fællesskab fik defineret ved hendes

Direkte 7027 2635

ansættelse – og der var nok at tage fat på.

Mobil 2222 9420
tk@kfumspejderne.dk

Julie har været en enorm ressource i at få bygget vores frivillige redaktioner
op om de medier, som vi kommunikerer med vores medlemmer gennem.
Hun har været vellidt og respekteret for hendes dybe faglige indsigt og
hendes evne til at sælge idéer, så de blev redaktionernes egne på en meget
respektfuld og understøttende måde. I det hele taget har Julie arbejdet med
stor anerkendelse for frivilliges engagement og med de ressourcer og
potentialer, der nu engang har været til stede – uanset hvor begrænsede de
måtte have set ud, så har hun øjnet muligheder.
Julie har været en samlende figur omkring kommunikation i KFUMSpejderne for både frivillige og kollegaer. Hun er ofte blevet rådspurgt om
stort og småt. Hun har været med til at opbygge medier som vi i dag nyder
godt af, og som er respekterede kommunikationskanaler for vores
medlemmer.
Jeg vil give Julie de bedste ord med, og håber meget at få mulighed for at
samarbejde med hende igen.

De bedste hilsener

Thomas Lynderup Kirkeskov
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