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Simon Toftgaard Jespersen  
Baggrund/om mig! 
Uddannet cand.mag. i Medievidenskab fra Aarhus Universitet.  
Sidder som formand for Muskelsvindfonden og det super tilgængelige feriecenter 
Musholm i Korsør, der drives som en socialøkonomisk virksomhed. Jeg har 
derudover levet et liv med handicap og har tidligere arbejdet med 
kommunikation og marketing. 
Hvorfor vil du gerne være bestyrelsesmedlem i ILC-foreningen? 
Det er et super spændende projekt med nogle interessante udsigter for at skabe 
fællesskaber på tværs, hvor der kan høstes erfaringer om nye måder at bo og leve 

på. Inklusion er afgørende for mennesker med handicap, men det skal foregå på de rigtige præmisser. 
Hvad forventer du, at dit særlige bidrag som bestyrelsesmedlem i ILC-foreningen kunne være? 
Jeg stiller op for at være en stemme for en gruppe af de mennesker for hvem, at projektet gerne skulle være 
interessant. Jeg er optaget af at skabe fællesskaber, der appellerer lige så meget til alle typer af borgere, 
men også at projektet bliver attraktivt nok til, at det formår at tiltrække nogle af de mennesker, der bliver 
kulturbærere og går forrest i at sikre et sammenhold og den rette ånd.  

Philip Højgaard-Olsen 

Baggrund/om mig! 
Jeg er en ung 24-årig mand som er i gang med en socialrådgiver professionsba-
chelor på andet semester.  

Jeg er født og opvokset i Australien af Danske forældre og er flyttet til Danmark 
da der er bedre muligheder for handicaphjælp, bolig og job.  

Hvorfor vil du gerne være bestyrelsesmedlem i ILC-foreningen!? 
Da jeg har været med fra start af med dette projekt da det er min far (Peter) som 
oprindelig kom med ideen, vil jeg gerne fortsat være en del af det. Det lyder som 

et megafedt projekt, og jeg kunne godt tænke mig at bo i sådan et community, der giver det bare mening at 
sikre at det bliver så succesfuldt som muligt.  

Hvad forventer du, at dit særlige bidrag som bestyrelsesmedlem til ILC-Foreningen kunne være? 
For det meste er jeg meget kreativ og meget løsningsorienteret med en del erfaringer inden for handicapom-
rådet, og da jeg er i gang med at få noget viden inden for socialrådgiverfaget, føler jeg at jeg nok kan bi-
drage med meget. Er også god til at ping pong med ideer og er meget stædig, så du kan godt stole på, at jeg 
ikke giver op! Da det er meget nyt dette med at være bestyrelsesmedlem, er jeg bare klar på nye udfordrin-
ger og vil tage dem i stiv arm.  

Jesper Holm 

Lidt faglig baggrund 

Jeg er lektor på RUC igennem snart 40 år med forskning i bæredygtige nye 
praksisser og innovationer på mange områder som genstand: væsentligt her 
er byggeri/bolig, bosteder for borger med funktionsnedsættelser og frontløber 
virksomheder ud i mere bæredygtig praksis. Underviser studerende på sund-
hedsfremme og Miljø & planlægning (kaldet teksam studier).Jeg er medlem af 
DN bestyrelse lokalt og to bosted-bestyrelser og engageret i inklusion på vok-
senområdet. Har en voksen søn med mentale funktionsnedsættelser der bor 
på bosted.  

Hvorfor vil du gerne være bestyrelsesmedlem i ILC-foreningen!? Fordi jeg er 
god til at netværke og vil gerne hjælpe med at virkeliggøre så visionært en idé for en større gruppe borgere 
inkluderet i nye former levefællesskaber. Hvad forventer du, at dit særlige bidrag som bestyrelsesmedlem 
til ILC-Foreningen kunne være? Jeg vil bruge mine erfaringer og indsigter fra mangt og meget i min forsk-
ning, undervisning og netværksrelationer og kan assistere med ansøgninger og potentielle partnerskabs kon-
takter.  
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Anders Hørlück      
                                                                                                          
Baggrund/om mig! 
Uddannet Cand.Merc/CPH og Urban Fellow fra Johns Hopkins 
Universitet/Baltimore. 
25 års erfaring fra non-profit almen boligorganisation, primært som 
afdelingschef. Seneste 2 år selvstændig med rådgivning indenfor byggeri & 
boligbranchen. Særlig ekspertise indenfor: Drift & renovering, ledelse, 
beboerdemokrati og udviklingsprojekter. 
Hvorfor vil du gerne være bestyrelsesmedlem i ILC-foreningen!? 

Fordi der i Danmark er et udtalt behov for, at langt flere mennesker lever i aktive og ikke mindst 
bæredygtige fællesskaber, hvor der er plads til alle der vil og kan bidrage. 
Hvad forventer du, at dit særlige bidrag som bestyrelsesmedlem til ILC-Foreningen kunne være? 
Jeg vil bruge mine erfaringer og indsigter fra almenboligbranchen kombineret med min evne til at udvikle og 
skabe resultater i det jeg sætter mig for alene og i fællesskab med andre. Kommunikation om ILC og de 
fantastiske muligheder, der vil være for den enkelte, lokalsamfundet og beliggenhedskommunen bliver et 
centralt omdrejningspunkt for at komme godt i gang. Og så skal ILC- foreningen have fundet flere 
samarbejdspartnere og finansieringskilder hurtigt til at få så skub i de mange aktiviteter, der bliver en del af 
det indledende arbejde inden det første ILC står klar. Jeg forventer, at bidrage til det hele! 
 

Annemarie Goldschmidt 

Født 1935: Mor, svigermor, farmor, oldemor, ven, veninde, nabo, genbo mv.  
Baggrund: Sygeplejerske (1956), bevægelsespædagog (Mensendieck,1961), Profes-
sionel Praktiserende Kinesiolog (1980 - ). Har igennem mange år siddet i og arbej-
det i forskellige bestyrelser inden for mit fagområde samt i Netværk for Integreret 
Behandling  

Nutid: Arbejder fortsat i egen praksis med klienter i alle aldre, som kommer med 
problemer af såvel fysisk, som emotionel, mental og eksistentiel art.  

Interesseområder: Hjælpe mennesker med at finde, bruge og videreudvikle deres potentiale. Samarbejde. 
Kommunikation Hvis der er en plads, jeg kan udfylde i ILCs bestyrelse, gør jeg det gerne. Hvis jeg bliver valgt, 
ønsker jeg at min valgperiode er 1 år. 

Peter Tøttrup 

Administrerende direktør i NLIR ApS der fremstiller infrarøde måleinstrumenter.32 
års drifts- og investeringserfaring i højteknologiske selskaber. Heraf et årti som 
Venture Capital Partner i Danske Venture Partners og Seed Capital.  

2 års erfaring med sociale investeringer som konsulent medhjælpende til stiftelsen 
af Den Sociale Kapitalfond og udførelsen af deres første investering samt 5 år i 

deres Advisory Board.  

 

Birgitte Kortegaard 
Lidt om mig: 
Har arbejdet for og med bæredygtighed og økologisk landbrug det meste af mit liv. Uddannet arkitekt fra 
Kunstakademiet i 1988 med speciale i landskab og byplanlægning. Har siden da primært arbejdet med de tre 
b’er: borgerinddragelse, byplanlægning og byøkologi. De sidste 25 år i det kommunale og er i dag chef for 
Byplanområdet i Rudersdal. 
 
Privat er jeg formand for Boligselskabet HAB som administreres af DAB. De sidste 21 år har jeg været 
formand for Gullandsgården og her brænder jeg for boliger til alle og ikke mindst vores mest sårbare 
beboere. Endelig er jeg censor på ingeniørstudiet, hvilket er en stor glæde. Da jeg der møder unge optaget af 
at skabe en bedre verden. 
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Carsten Hansen 

Mit navn er Hans Carsten Hansen. Jeg er grundlægger og forstander for 
Østagergård, som er et uddannelses-, bo- og beskæftigelsestilbud til unge 
med særlige behov. 

Jeg er bosiddende i Jystrup, Midtsjælland, og gift på fyrretyvende år med 
Marianne. Vi har arbejdet på at opbygge Østagergård som et 
uddannelsessted for unge med sociale og kognitive udfordringer. 

I dag er vi ca. 60 ansatte til 70 elever og omsætter for små 40 mill.Vi er et 
socialøkonomisk tilbud, som en friskole, i regi af en fond som alt overskud 
tilgår. 

Vi er godkendte af det sociale tilsyn med gode anmærkninger, men er el-
lers underlagt bestyrelse som styrende instans. Fonden er etableret i 1989 

med samme grundtanke, nemlig at skabe et særligt godt miljø for udsatte unge til livsduelighed og livsmod.  
Personligt er jeg uddannet lærer og landmand med grundtvigske rødder i landbrugskulturen. 

Søren Møllgaard Kristensen 

Baggrund/om mig:  
Jeg er forstander på Egmont Højskolen på 4.  år og direktør i Hou 
Søsportcenter, som sikrer tilgængelige ferie-, oplevelses- og kursusmuligheder 
for mennesker og familier med handicap. Jeg er medlem af Hovedbestyrelsen i 
Dansk Handicap Forbund på 2. år som udpeget repræsentant fra Bevica. Jeg 
har en baggrund som uddannet tømrer/snedker og folkeskolelærer. Har været 
i den frie skoleverden i de seneste 20 år. 11 år som efterskolelærer, 5 år som 
efterskoleforstander og 4 år som højskoleforstander. Mange års erfaringer fra 
bestyrelsesarbejde på uddannelsesinstitutioner, i foreningslivet og lign.  

Hvorfor vil du gerne være bestyrelsesmedlem i ILC-foreningen? 
Fordi jeg er levende optaget af at sikre sameksistens og samspil mellem mennesker med vidt forskellige liv, 
livsvilkår og muligheder med et særligt blik for mennesker med handicap. Det gælder både i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse, samt bo- og livsformer, på en grund af værdighed, myndighed og solidaritet 
samt stærke, aktive og bæredygtige fællesskaber.   

Hvad forventer du, at dit særlige bidrag som bestyrelsesmedlem til ILC-Foreningen kunne være? 
Jeg vil stille min erfaring og indsigt fra mit daglige virke som forstander for Egmont Højskolen til rådighed i 
opbygningen af en ny måde at organisere et integreret livsfælleskab på, som er ILC´s grundformål. Jeg vil 
bruge kræfterne på at skabe og udvikle stærke netværk, samarbejder og partnerskaber, som skal bære 
projektet fuldbyrdet igennem.  

 


