
Præsentation af Majken Linnemann Jensen (passivt medlem af Hellerup Fægte-Klub (HFK)) 
Jeg stiller op som kandidat til DFF-bestyrelsen med særlig interesse for Kasserer-posten. 
 
Motivation: 
DFF og fægte-Danmark er generelt udfordret af for få hænder og for få penge. Derfor er det vigtigt med en stram 
økonomistyring, hvor vi sikrer, at vi får mest muligt ud af pengene via velovervejede prioriteringer af de økonomiske 
midler og samtidig undgår at afholde unødige udgifter. 
Jeg er ikke bogholder (det tager IKC sig af), men jeg er god til at skabe overblik og analysere, så jeg vil kunne bidrage 
til at skabe et bedre økonomisk overblik til både bestyrelse, udvalg og ansatte, så det bliver nemmere at træffe 
beslutninger på et oplyst grundlag. På den måde er det mit håb, at DFF på endnu bedre vis kan støtte fægterne og 
klubberne ude i landet. 
 
Gennem mit arbejde i DFF-Talent- & Eliteudvalget siden 2017 håber jeg at have vist, at jeg er god til at strukturere, 
organisere og kommunikere og være tæt på de bruttotrups-forældre, der har brug for hjælp og information. Jeg 
tilstræber at komme forbi en række stævner (indrømmer at jeg ikke kommer længere vest på end til Kalundborg) for 
at følge med i hvad der foregår rundt omkring i fægte-miljøet. 
 
Jeg er nem at lokke til frivilligt arbejde og jeg mener, at DFF med fordel kan opruste på Kasserer-posten. Det vil jeg 
godt bidrage til. 
 
Frivilligt Arbejde: 

• Medlem af DFFs Talent-& Eliteudvalg (april 2017 – på valg i 2021). Først som suppleant, men fuldt medlem 
siden august 2017. Fik prisen som Årets Frivillig på DFF-repræsentantskabsmødet  2018. 

• Suppleant i Hellerup Fægte-Klubs bestyrelse (juni 2018 – februar 2019) 
• Formand for skolebestyrelsen på Gentofte Skole (2010-2014), næstformand (2014-2016). Største skole i 

kommunen med 3-4 spor på hver årgang, personalestab på ca. 100 inkl. Fritiden. Budget på ca. 30 mio.kr. 
• Medlem af bestyrelsen i Gentofte Tennisklub med ansvar for Motionist-området (april 2015 – oktober 2016) 
• ”Hockey-mum” i forbindelse med mine 3 børns sportsaktiviteter: Hold-leder på U12-U14-U16 tennishold, 

kørsel, frugt og snacks, håndbold-point-tavle-passer, mm. 
• Frivillig på mine børns skoler i Thailand og Holland som Klasse repræsentant, Lande repræsentant og 

medlem af et kantineudvalg (2000-2006). 
 
Erfaring og Uddannelse: 
Professionelt har jeg altid arbejdet med meget store talmængder. I over 14 år i det nuværende Nordea Bank, bestred 
jeg forskellige økonomi-stillinger, hvor jeg bl.a. lavede kapitaldækningskravsopgørelser til Finanstilsynet, lavede 
rapporter til brug for de institutter (Standard & Poor’s + Moody’s), der skulle vurdere bankens kreditværdighed, 
samt lønsomhedsberegninger på bankens store erhvervskunder. Siden 2009, har jeg arbejdet som statistiker og 
epidemiolog inden for sundhedssektoren på store forskningsprojekter, som fx skal belyse om eksponering til en 
bestemt type medicin i en udvalgt befolkningsgruppe kan associeres til specifikke sygdomsforekomster (bivirkninger) 
eller fx udskydelse af sen-komplikationer. 
 
Økonom (cand.merc.) fra Copenhagen Business School  
Master i Anvendt Statistik fra Syddansk Universitet 
PhD i Farmakoepidemiologi fra Københavns Universitet 
 
Privat:  
57 år og bosiddende i Gentofte. Virkelig sløj til at spille tennis, men elsker det. 
Ægtefælle: Peter Schack Linnemann. 
Mor til 3 sønner (fægtning, håndbold og tennis), hvor den ældste har været medlem i HFK siden 2006 og er aktiv i 
DFFs Bruttolandsholdstrup på 7. sæson. 
 
Majken Linnemann Jensen, 27. marts 2020 


