
 

Bestyrelsesmedlemmer 

 

Anine Kirk Todsen 

 

Formand, forældrerepræsentant for 

skolen. 

 

Mail: anine@todsen.eu 

 

Mobil: 50 99 29 35 

 

 

Jeg hedder Anine Kirk Todsen - 

jeg er gift med Jan og mor til 

Cathrine og Mathilde som går i 6. 

klasse. Vi har boet i Genner siden 

2004. 

Jeg har siddet i Univers-

bestyrelsen i 7 år, først som 

næstformand og de seneste 5 år 

som formand. Før det sad jeg i 

børnehavebestyrelsen, så jeg har 

været med til den spændende 

opgave at etablere og udvikle 

Genner Univers. 

Vi har et stærkt Univers, som jeg 

mener, er en vigtig del af vores 

lille lokalsamfund. Jeg brænder 

for at arbejde med den fortsatte 

udvikling, og være med til at 

fastholde nogle gode rammer for 

vores børn i byen. 

Da vores piger naturligt rykker 

videre til Løjt Skole i 7. klasse til 

sommer, er det dog desværre 

min sidste periode i bestyrelsen. 

Jannie Dyrendom Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

 

Næstformandormand, 

forældrerepræsentant for skolen 

 

Mail:  

 

Mobil:  

 

Sonja Meyer Forældrerepræsentant for dagtilbud 

 

 

Jeg hedder Sonja Meyer og jeg 

har boet sammen med min 

mand i Genner siden 2012. 

Sammen har vi en søn, som går i 

Universets børnehave. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philip 

 

Forældrerepræsentant for dagtilbud 

 

 

Lars Løbner Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

 

Forældrerepræsentant for dagtilbud 

 

 

Randi Andresen Forældrerepræsentant for skolen 

 

Jeg hedder Randi Andresen og er 

tilflytter til byen for snart 8 år 

siden. 

Jeg bor sammen med min mad 

Lars. Sammen har vi 3 børn. 

Nicklas i 2. klasse samt Victor og 

Sofie i 0. klasse. 

Jeg har siddet i bestyrelsen siden 

januar 2017. Jeg har valgt at 



 

 

være en del af bestyrelsen, fordi 

jeg brænder for Genner Univers.  

Jeg synes det er et fantastisk og 

unikt univers vi har her i Genner, 

som er værd at bevare og 

kæmpe for. 

Pernille Hagen Edemann-Nielsen 

 

Forældrerepræsentant for skolen 

 
Mail: Pernille.edemann@gmail.com  
 
Mobil: 5058 1284 
 

 

Jeg hedder Pernille og er 38 år, 
er mor til Philip, som går i 5. 
klasse. Jeg har været med i 
bestyrelsen for Genner Univers 
de sidste 3 år.  

At være en del af bestyrelsen 
giver mig den bedste mulighed 
for at følge med i, hvad der rører 
sig i Universet og på den måde 
have indflydelse på børnenes 
hverdag og i de øvrige 
beslutninger, der skal tages for 
Genner Univers.   

  

 

 

Pia Mortensen 

 

Medarbejder repræsentant for 

dagtilbud 

Jeg hedder Pia Mortensen. Jeg er 

tilflytter til genner tilbage i 1978. 

Er gift og har tre – nu voksne 

børn. De har alle gået i hhv. 

Genner børnehave og Genner 

skole. Jeg har været en af byens 

dagplejere siden jan. 1999. Jeg 

kom med op i Genner Univers 

med opstart af 

småbørnsgruppen i aug. 2015. 

Jeg har altid været interesseret i 

byens liv. Har siddet som 

forældrevalgt i både 

børnehavens samt skolens 

bestyrelser. Jeg brænder for mit 

arbejde, for universet og for 

Genner by. 

mailto:Pernille.edemann@gmail.com


Ulla Pedersen 

 

Medarbejder repræsentant for 

skolen 

Jeg hedder Ulla M. Pedersen og 
bor i Genner på 21. år sammen 
med min mand. Sammen har vi 
en datter, der er fløjet fra reden. 
Jeg har været ansat på Genner 
Univers i 21 år, hvor jeg i 
gennem årene har arbejdet i 
forskellige afdelinger og 
funktioner, de sidste mange år 
som børnehaveklasseleder. 
Jeg sidder i Genner Univers 
bestyrelse som 
medarbejderrepræsentant. 

Mathilde Kirk Todsen 

 

 

 

 

 

 

 

Elevråds repræsentant   

Zelina Winther 

 

 

 

 

 

 

 

Elevrådsrepræsentant  

Lea Steimle Ravn-Nielsen 

 

 

 

 

Suppleant for dagtilbud Jeg er 31 år og har boet i Genner 

siden 2010. Jeg er gift med 

Anders og sammen har vi to 

børn, Hans i børnehaven og 

Anna i småbørnsgruppen. 

Jeg har valgt at være en del af 

bestyrelsen, fordi det giver en 



 

 

 

 

mulighed for at få indflydelse på 

hvordan ens børns hverdag skal 

være. Jeg brænder for Genner 

Univers, fordi jeg synes det er et 

fantastisk univers vi har som er 

værd at bevare. 

 

 


