
Pressemeddelelse. 
 
FrivilligVest har i dag d. 15. maj ansat Carsten L. Skov som midlertidig leder indtil d. 31. december 
2020. 
 
Carsten tiltræder stillingen d. 1. juni 2020.  
 
Carsten blev valgt blandt et stærkt ansøgerfelt, hvor han var den bedst kvalificerede til stillingen. 
 
Carsten er et lokalkendt ansigt, også i den frivillige verden, hvor han har været meget aktiv i den 
kulturelle verden. 
 
Carsten sidder/sad i bestyrelsen i FrivilligVest, og han samt den øvrige bestyrelse var alle enige om at 
han var inhabil i alt omkring opslag og ansættelse som midlertidig leder, straks det blev klar for Carsten 
at han godt kunne tænke sig at søge det job som skulle opslås. 
 
Carsten kommer med et stort lokalt kendskab, og kender også en del til FrivilligVest’ arbejdsgange, via 
hans plads i bestyrelsen. Nu skal han være den som udføre opgaverne som bestyrelsen udstikker. 
 
Carsten er trådt ud af bestyrelsen i FrivilligVest, og han træder/er trådt tilbage som formand for 
Kulturelt samråd.  
 
Det er en meget specielt tid at skulle tiltræde en stilling som midlertidig leder i en organisation som har 
været meget stille, og vi ved ikke hvornår det kommer til at køre igen. Ferien står også lige for døren, 
og der er pr. tradition meget stille i den frivillige del af Danmark. Det kan måske være en fordel, så der 
er lidt ”luft” til at sætte sig ind i alt det der sker, og kommer til at ske. Det er helt sikkert at efteråret 
ikke vil blive det samme som før COVID-19, så der venter et stort arbejde forude. 
 
Carsten træder ind i en organisation af dygtige medarbejder, og en bestyrelse, som han kender. 
Bestyrelsen, som udstikker retningen for hans arbejde, er ikke i tvivl om at der vil blive et godt 
sammenarbejde med ham. Det er samlet et stærkt hold som vi har fået sammensat, og vi er klar til at 
tage fat på de udfordringer som måtte komme. 
 
Jeg kan på, tror jeg, bestyrelsens vegne kun sige at vi har været rigtig glade for de kvalificerede 
ansøgninger vi har modtaget, selv om det ikke gjorde det nemmere at finde den bedste til jobbet. Det 
er vi sikre på at vi har gjort her, også fordi der har været flere stærkt kvalificerede ansøgere, så det har 
krævet gode kvalifikationer for at få tilbudt stillingen. 
 
Bestyrelsen byder Carsten velkommen, og ser frem til et godt og konstruktiv sammenarbejde. 
 
 
Hans M. G. Pinderup. 
Formand FrivilligVest. 

 


