
Kandidater til valg til bestyrelsen i Ejerforeningen Strandslot 
(nye kandidater er opstillet i alfabetisk rækkefølge)

Bestyrelsens kandidater

Helge Heering Mogensen (kasserer, valgt for 1 år i 2019)

Sabine Dedlow Steffensen (bestyrelsesmedlem, indtrådt som suppleant 2020)

Nye Kandidater

Gerhard Dall

Helge Heering Mogensen, født i 1950, pensionist. Jeg er 
bankuddannet. I 1976 var jeg med til etablering af en 
andelsboligforening på 10.000 m2 og 178 boliger og stoppede 
i bestyrelsen i 2018 efter ca. 36 år som formand.
Kasserer siden 05.04.2019 for Ejerforeningen Strandslot. 
Primær opgave i perioden har været oprydning i bl.a. 
inkassosager (reduceret fra 40 til 0), restancer samt 
opdatering og vedligeholdelse af delejer-kartoteket.
Jeg er villig til én periode mere.                                            
               

I snart 20 år har jeg været jeg delejer af to lejlighedsuger og har fulgt 
med i Strandslots liv på den skønne ø. Efter en periode som suppleant, 
hvor jeg kunne følge med fra sidelinien, kom jeg ind i bestyrelsen for et 
par måneder siden, og da jeg trives med opgaven og de andre 
bestyrelsesmedlemmer, stiller jeg op til genvalg til bestyrelsen.Jeg har 
været beskæftigelsesleder i et lukket fængsel, hvor jeg havde ansvar for 
80 medarbejdere og de tilknyttede indsatte, som arbejdede i 
værkstederne.Så bygningsvedligeholdelse er ikke ukendt for mig. 
Derudover er jeg med i organisationsbestyrelsen for Furesø 
Boligselskab hvor vi jævnligt har møder med KAB bygningsdirektør og er 
i gang med at opføre forskellige byggeprojekter i Nordsjælland, samt i en 
bestyrelse på et privat plejehjem. Desuden har jeg været byrådsmedlem 
i Furesø kommune i to perioder. Jeg er selvstændig nu, og har 4 dygtige 
medarbejdere som aflaster mig og det giver mig muligheden for at 
tilrettelægge tid til bestyrelsesarbejdet i forhold til arbejdsopgaverne.

Jeg er 68 år og delejer siden maj 2020. Jeg kender også Strandslot fra 
tidligere besøg og har desuden en timeshare i Skagen. Jeg har 
arbejdet med kommunikation hele mit liv, og hvis jeg vælges, vil jeg 
tilbyde at overtage sekretærposten for at bidrage til bedst mulig 
kommunikation med delejerne. Jeg er på syvende år formand for min 
lokale grundejerforening. Jeg tilbyder friske øjne i en bestyrelse, som 
klogt har fået lavet en langsigtet vedligeholdelsesplan for vores 
skønne sted. Jeg vil arbejde for yderligere forenkling af praktiske og 
administrative processer, og jeg ønsker stop for al tobaksrygning 
indendørs.



Henning Andreas Jensen

Jeg hedder Henning Andreas Jensen er 68 år lidt endnu, er gift på 
35. år, bor i lejlighed i Rønne. Er uddannet som cand. merc. fra
Handelshøjskolen i København og har undervist i økonomi de 
sidste 30 år.
Har et par kassererposter og er revisor i et par foreninger. Så det
er økonomi, der interesserer mig mest.
Og dog – Det er rejser. Jeg har besøgt 124 lande og rejst i USA
40 gange i alle stater.
Vi har 3 lejligheder på Strandslot, der alle bliver brugt som RCI-
bytte. I alt har vi byttet 80 gange over hele verden.
Hvis I mener jeg kan bruges i bestyrelsen, så er jeg parat til arbejdet.

Carsten Machon

Rose Marie Opitz     

                                                         

Jeg har været delejer siden 1996 af lejlighed 04 i uge 14  og 
lejlighed 05 i uge 31 og således nydt opholdene på Strandslot 
sammen med familien i rigtigt mange år. Jeg er ved at drosle mit 
aktive erhvervsliv ned og har derfor mere tid til at beskæftige mig 
med andre opgaver, bl.a. som eventuelt medlem af Ejerforeningens 
bestyrelse, idet jeg gerne vil give mit bidrag til Strandslots drift og 
fortsatte positive udvikling. Kompetencemæssigt i forhold til 
bestyrelsesarbejde kan jeg nævne, at jeg har en bred erfaring som 
medlem af forskellige selskabs- og organisationsbestyrelser 
oparbejdet igennem en lang årrække. Specielt i forhold til 
Ejerforeningen Strandslot (som sammenligning) har jeg været en 
del af en styregruppe, der har stået for udvikling og etablering af et 
seniorbofællesskab, bestående af 33 boliger, og efterfølgende 
været formand for bestyrelsen i en periode på 8 år.

Rose Marie Opitz, 68 år og bosat i Skævinge, Hillerød Kommune. 
Gift med Finn igennem 33 år. Vi nyder at komme til Strandslot flere 
gange om året. Vi har altid vores hund med. Vi har lejlighed 2 i 2 uger 
i maj og lejlighed 1 i september.
Jeg er nu på pension efter et langt arbejdsliv, men stadig aktiv på 
flere fronter.
Er oprindelig uddannet klinikassistent. Var i 8 år ansat på 
Christiansborg, bl.a. som chef-sekretær for Svend Auken.
Derefter næsten 22 år i DONG Energy, hvor jeg startede som 
chefsekretrær og sluttede som telefoniansvarlig i IT-afdelingen.
Jeg var medarbejderrepræsentant i DONG Energys bestyrelse, og 
jeg har igennem mange år siddet i forskellige bestyrelser, både 
arbejdsmæssigt og på privat basis. Jeg er lige nu valgt til Hillerød 
Ældreråd, hvor jeg har sekretærposten



Helle Vangsgaard

                                                                                        

Jeg hedder Helle Vangsgaard og er 49 år. Jeg har 2 store piger og er 
ansat på Hvidovre hospital som klinisk assistent og selvstændig 
fysiurgisk massør ved siden af. Jeg har i 26 år arbejdet med krop, 
sind, sundhed og wellness. På D’Angleterre, Comwell, Nimb. Udover 
det har jeg har et sommerhus jeg både har udlejet og kørt retreat. 
Jeg har været delejer siden 1994. Jeg har haft travlt med mit eget, og 
ikke har haft overskud til at kigge nærmere på ting man kunne gøre 
på Strandslot. Men den tid er kommet nu, og derfor er jeg villig til at 
gå ind i bestyrelsen og komme med eventuelle initiativer, der måske 
ville kunne øge  omsætningen uden for sæson.
Jeg vil gerne bruge lidt energi på det smukke sted som jeg selv er 
begyndt at holde meget af.


