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Hej
Jeg vil gerne indstille Kurt Jacobsen.
Begrundelse:
Jeg har kendt Kurt siden 1970, hvor han kom til Stevns og straks efter
blev valgt til formand for den nye socialdemokratiske partiforening, som
efter kommunesammenlægningen blev til ved sammenlægning af de
eksisterende små partiforeninger.
Siden da har han været en ægte frivillighedsarbejder, som gerne bruger
sin fritid på ting som kan hjælpe og glæde andre.
I mange år var han ansat på Carlsberg bryggerierne og var valgt til
fællestillidsmand. Erfaringen herfra skinner tydeligt igennem i det
frivillighedsarbejde, han har bidraget med på Stevns.
I partiforeningen bidrager han efter sin tid i bestyrelsen og som formand
nu i mindre grad til det organisatoriske arbejde, men deltager til
gengæld stadig flittigt i det praktiske arbejde i forbindelse med valgene
med plakatlimning, ophængning, uddeling af valgmateriale
m.v.
I Snurretoppen gik han som formand forrest med hensyn til
modernisering af biografen og brugte rigtig meget tid med dette
arbejde. Efter sin formands tid er han fortsat med i arbejdsgruppen, har
biografvagter og er bilagskontrollant.
Vagter tager han også ved Stevns fyr som medlem af Fyrforeningen og
suppleant til bestyrelsen.
Som formand for Senior- og efterlønsklubben arrangerer han klubbens
mange arrangementer og rejser.
Han er også meget aktiv i sit lokalområde på Vedskovvej, hvilket de
andre beboere vil kunne bekræfte. Han har medvirket til at vejen kunne
få vand fra Arnøje vandværk og fibernet fra Fibia.
Trods de mange gøremål har han også fundet tid til at være formand for
Folkeoplysningsudvalget og medlem af ungdomsskolebestyrelsen samt
medlem af bestyrelsen i Østsjællands museumsforening.
Kurt Jacobsen er prototypen på en borger, som med en omskrivning af
J.F.Kennedys citat altid vil virke efter mottoet: spørg ikke hvad din
kommune kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for din kommune.
Han fortjener omsider at få Stevnsprisen.
Venlig hilsen

Hans Jørgen Lund Jensen

