
Præsentation til Domea 
 
Mit navn er John Post, gift med Dikte og bor i Farum, nærmere Vejgårdspark, der er en forening 
under Farumsødal. 
Jeg er valgt ind i vores bestyrelse her og har været aktiv i et års tid. 
 
De fleste af mine år på arbejdsmarkedet har været som selvstændig, primært i 
restaurationsbranchen, med små afhop til andre brancher også, da jeg er meget nysgerrig og ikke 
er bange for at prøve noget nyt. 
 
I dag er jeg ansat i Københavns Kommune på et STU, hvor jeg underviser i en cafe, og på den måde 
arbejder med en gruppe mennesker, jeg har en stor forkærlighed for og som har været 
gennemgående i hele min karriere, nemlig de udsatte, psykisk sårbare og hele det segment, der 
måske ikke har det samme overskud, som mange af os andre. 
 
Og det kommer til at fylde på min agenda. Jeg vil gøre hvad det er muligt i bestyrelsen, for at 
bedre vilkårene for denne gruppe, indenfor de rammer Domea arbejder under. 
 
Jeg er også optaget af de muligheder, der er for at udbygge netværk i de lokale boligforeninger, 
også på tværs, da jeg er sikker på, at en masse viden og kompetencer går tabt hver dag, fordi vi 
ikke taler sammen i foreningerne. 
 
Miljø, samhandel, bedre kommunikation og et ”onboarding” system (Til nye beboere) er også 
temaer jeg vil gå videre med. 
 
I det ovennævnte ligger kernen i årsagen til at jeg stiller op, nemlig meget mere synlighed af 
bestyrelsen, større berøring og klart mere indflydelse fra beboerne og kortere vej til ”ordet”. 
 
Det vil jeg gøre mit til kommer til at ske og jeg vil invitere mig selv ud til forskellige 
bestyrelsesmøder, for at høre, lytte og lære om det der foregår. 
 
Så, hvis du kan nikke ja til de områder jeg har nævnt og mener, som jeg, at det trænger til 
opmærksomhed, så stem mig ind i bestyrelsen. 
 
Så bliver du hørt. 
 
Med venlig hilsen 
 
John Post 
 
 


