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KOMMUNIKATIONSCHEF

Søren varetager det overordnede ansvar for fonden og  
har det personalemæssige ansvar for Mette Roer, Iben,  
Henning, Sine, Mette Marcus, Pia, Michael og Casper

Iben har det overordnede ansvar for drift og udvikling af  
fondens kommunikationsindsats på alle medieplatforme.  
Iben har det personalemæssige ansvar for Maja.

Maja er ansvarlig for fondens visuelle kommunikation, her-
under opdatering af hjemmesider og sociale medier samt 
udarbejdelse af grafisk materiale.

Sarah er kommunikationsmedarbejder for Bikubenfonden 
og er desuden fondskoordinator og varetager administra- 
tionen for Jacob gades Legat og Danmark-Amerika Fondet, 
samt andre fondsrelaterede opgaver.

SØREN KAARE- 
ANDERSEN

IBEN HAUGAARD

MAJA BUNDGAARD
HJORTH

SARAH FANDT

PA, BESTYRELSESSEKRETÆR OG
KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER

Mette er PA, bestyrelsessekretær og kommunikationsmed-
arbejder. Mette arbejder med kommunikationsindsatser 
både internt og eksternt og har desuden ansvar for fondens 
arbejde med AGH.

METTE ROER

FINANSDIREKTØR Henning er finansdirektør for Bikubenfonden og direktør for  
BIFI A/S. Henning varetager ansvaret for fondens finansielle 
opgaver og har særligt fokus på udvikling af fondens frem- 
tidige indtjening. Henning har det personalemæssige ansvar 
for Lotte, Ying, Lisbeth, Liss, Thomas, Anders og Henrik.

HENNING SKOVLUND
PEDERSEN



REGNSKABSANSVARLIG Lotte er regnskabsansvarlig for Bikubenfonden og er 
desuden ansvarlig for en række andre fondes regnskaber. 
Herudover varetager Lotte ansvaret for løn og HR-opgaver, 
samt registreringer i de offentlige systemer.

LOTTE MATHIESEN

CONTROLLER

REGNSKABSMEDARBEJDER

REGNSKABSASSISTENT

REGNSKABSASSISTENT

RECEPTIONIST

Ying er controller og udarbejder regnskab for huset Otto 
Mønsteds Gade samt Foreningen Fondenes Hus. Hun er 
desuden regnskabsansvarlig for Kollegiefonden.

Lisbeth er regnskabsansvarlig for Høbbet A/S og er desuden 
ansvarlig for en række andre fondes regnskaber.

Thomas arbejder med kreditorer samt andre fondes regn- 
skaber.

Liss arbejder med betalinger, kreditorer og debitorer og er 
derudover fondens arbejdsmiljørepræsentant og kontakt- 
person i forbindelse med forsikringssager.

Pia arbejder i receptionen og hjælper til i forbindelse med 
mødeafholdelse. Pia hjælper i øvrigt også med andre større 
eller mindre praktiske ting i huset.

YING LI-WITT

LISBETH SKYTTE

THOMAS MERRING

LISS BRESON

PIA MEILVANG

KOLLEGIER OG FONDENES HUS

EJENDOMSINSPEKTØR Michael er ansvarlig for driften i Fondenes Hus og Bikuben 
Kollegiet i Ørestad.MICHAEL DAHLMANN

PEDERSEN



STUDENTERMEDHJÆLPER Nanna er studentermedhjælper på kunstområdet og social-
området. Hun hjælper med administration af fondens ansøg-
ningssystem og er desuden kontaktpersonfor henvendelser.

NANNA SIGAARD
HELBO

STUDENTERMEDHJÆLP

STUDENTERMEDHJÆLPER Casper er med til at udvikle fondens nye ansøgningssystem.

CASPER BIBER 
HARTZ

SENIOR RÅDGIVER

SALONREDAKTØR OG 
TILRETTELÆGGER

Peter er ansvarlig for analysearbejde, monitorering og l 
øbende evalueringer af Bikubenfondens indsatser på kunst-
området. Peter er desuden rådgiver på Udstillingsprisen  
Vision, og arbejder derudover med uddelinger og udvikling  
af indsatser på kunstområdet.

Karina er konsulent, og tilrettelægger og koordinerer  
Bikubenfondens Visionsaloner, der sætter hhv. billedkunsten 
og scenekunsten til debat.

PETER KIRKHOFF
ERIKSEN

KARINA 
LYKKESBORG

KUNSTOMRÅDET

CHEF FOR KUNSTOMRÅDET

RÅDGIVER

Mette er ansvarlig for strategi, udvikling og uddelinger på 
kunstområdet. Hun har særligt fokus på udvikling af nye 
indsatser og samarbejdsrelationer på kunstområdet. Mette 
har det personalemæssige ansvar for Peter, Signe, Karina 
og Nanna.

Signe leder Bikubenfondens atelierprogram. Derudover 
arbejder Signe med uddelinger og udvikling af indsatser på 
kunstområdet.

METTE MARCUS

SIGNE BJERREGAARD
BROK

SOCIALOMRÅDET

CHEF FOR SOCIALOMRÅDET Sine er ansvarlig for strategi, udvikling og uddelinger på det 
sociale område. Hun har særligt fokus på udvikling af nye 
indsatser og samarbejdsrelationer på det sociale område. 
Sine har det personalemæssige ansvar for Christina, Mikkel, 
Tessa, Sanne og Dorte.

SINE EGEDE



SENIOR RÅDGIVER

SENIOR RÅDGIVER

Christina er tilknyttet det sociale område og er i samarbejde 
med Sine ansvarlig for uddelinger og udvikling af de sociale 
indsatser.

Mikkel er ansvarlig for analysearbejde, monitorering og 
løbende evalueringer af Bikubenfondens indsatser på det 
sociale område. Derudover arbejder Mikkel med uddelinger 
og udvikling af sociale indsatser.

CHRISITNA 
DIEKHÖNER

MIKKEL
NEDERGAARD

DRIFTLEDER Anders varetager den daglige drift af området og de  
tilknyttede ejendomme i Svanninge Bjerge.ANDERS

PEDERSEN

SVANNINGE BJERGE

LEDER AF
SVANNINGE BJERGE

BUSHMAN

SKOVFOGED OG 
NATURFORMIDLER

OLDFRUE

Tessa er den daglige leder af Svanninge Bjerge. Hun er 
biolog og arbejder med naturformidling og udvikling af 
området. Desuden er Tessa projektleder på indsatsen Natur 
til et godt liv.

Henrik hjælper til med den daglige drift af Høbbet A/S og 
Svanninge Bjerge.

Sanne arbejder med naturformidling og udvikling af natur-
området og er desuden naturformidler på indsatsen Natur 
til et godt liv.

Dorte hjælper til ved de møder og arrangementer, der er 
tilknyttet aktiviteter og skovdrift i Høbbet A/S og Svanninge 
Bjerge, og er desuden tilknyttet indsatsen Natur til et godt 
liv.

TESSA BUCHWALD

HENRIK
BERTELSEN

SANNE
FREDERIKSEN

DORTE ALGREN
PEDERSEN
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