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Til Sund By Netværket   
 
Jeg tilkendegiver med dette min interesse for at genopstille som kandidat 
til Sund By Netværkets bestyrelse 
 
Horsens Sund By har siden 1987 været medlem af European Healthy Ci-
ties Network og har været aktive i det nationale Sund By Netværk siden 
starten for mere end ti år siden. Vi er aktive i arbejdsgrupper både i det 
internationale netværk og det nationale og har gennem mange år arbej-
det aktivt for at udbrede kendskabet til WHO’s Sund By tankegang, 
blandt andet via mange studiebesøg i Horsens samt oplæg/abstracts ved 
nationale og internationale konferencer. 
 
Personligt har jeg været ansat som projektkoordinator i Horsens Sund By 
siden 2002. De sidste mange år har jeg haft ansvar for den daglige drift 
af Sund By Butikken samt været koordinator med ansvar for Horsens en-
gagement i det Nationale Sund By Netværk samt Baltic Region, en region 
under det europæiske Healthy City Office. Jeg er uddannet sociolog fra 
Universitetet i Oslo, har et mastermodul i projektledelse, er certificeret fa-
cilitator og har afsluttet Horsens Kommunes lederuddannelse med to di-
plommoduler i ledelse på VIA/Horsens. 
 
Jeg brænder især for sundhedsfremme og forebyggelse når udgangs-
punktet er WHO’s brede sundhedsbegreb, for empowerment, civilsam-
funds-tanken, samarbejde på tværs og brugerdreven innovation. Jeg har 
været medlem af Sund By netværkets bestyrelse siden juni 2011 og har 
det sidste år været næstformand i bestyrelsen. I de to år har jeg været 
med til at støtte positivt op om den udvikling som Sund By Netværket bi-
drager til i forhold til kommunal og regional sundhedsfremme og forebyg-
gelse, og været med til at fastholde fokus på netværkets udgangspunkt – 
WHO’s værdigrundlag. Derudover har jeg været aktiv i forhold til udarbej-
delse af netværkets nye strategi samt været en medspiller i forhold til de 
ændringer der har været i bestyrelsen. Jeg kan med glæde se tilbage på 
to gode år og håber med dette kandidatur på to år mere i Sund By Net-
værkets bestyrelse. 
 
Med venlig hilsen  
 
Ingunn S. Jacobsen 
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