
Jeg har fra foråret 2016 været frivillig og siden afdelingskaptajn i de to forgangne sæsoner på 
Dokk1 under Coding Pirates Aarhus. I disse 6 sæsoner har jeg lært at kende Coding Pirates (CP) 
indefra med alt, hvad det indebærer af klubaktiviteter, frivilligledelse, intern kommunikation samt 
uigennemskuelige medlemssystemer. Jeg er nu begyndt at interessere mig for den del af CP, der 
ligger rundt om de ugentlige klubaftener. Således sidder jeg nu i CP Aarhus bestyrelsen, mens jeg 
for tredje år i træk er med til at planlægge og afvikle BørneIT-konferencen i Aarhus. 
 
CP har været (og er) en forening i eksplosiv vækst. Det har medført, at vores kerneaktivitet, nemlig 
klubaftenen, er blevet tilgængelig for børn i omkring 100 afdelinger spredt over hele landet, 
hvilket er fantastisk. Det har også medført, at der er opstået en masse interne foreningsopgaver, 
der skal holde hele maskineriet kørende. Som eventuelt medlem i Hovedbestyrelsen vil jeg 
dedikere størstedelen af min frivilligtid til disse opgaver, der blandt andet inkluderer en styrket 
intern kommunikation mellem frivillige, kaptajner, lokalbestyrelser og Hovedbestyrelsen, samt 
bedre sammenhold og videndeling på tværs af landets mange afdelinger. Som medlem i både CP 
Aarhus og Hovedbestyrelsen vil jeg have en unik mulighed for at arbejde med dette. 
 
Jeg ønsker desuden at udforske mulighederne for, at CP på længere sigt bruger sin viden og 
erfaring til at bidrage til udviklingen af undervisningen på diverse uddannelsesinstitutioner. Som 
tidligere underviser og formidler af naturvidenskab på både folkeskoler og gymnasier har jeg en 
stor interesse i dette område, og jeg ser det som oplagt, at CP indleder samarbejder med 
relevante instanser, når foreningen er moden til dette. 
 
Til daglig er jeg Ph.D. studerende ved Nanoscience på Aarhus Universitet. Jeg elsker 
landevejscykling og sidder som formand i Aarhus Studenternes Cykelklub, som jeg var med til at 
starte for et par år siden. Ellers går meget af tiden med min kone og datter på seks måneder (som 
allerede øver sig i at programmere sammen med far!). 


