Pressemeddelelse: Emmaus i Haslev får ny direktør
Emmaus Fonden har ansat Geert Bruno Sørensen som direktør med
tiltrædelse den 1. februar 2021.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Geert Bruno Sørensen kommer med en bred erfaring blandt andet som tidligere
højskoleforstander, som chef i DR og som leder og direktør i kulturlivet og i det private
erhvervsliv
Geert har været professionelt beskæftiget med kunst, kultur, formidling og ledelse i mere
end 20 år, som udvikler og producent af kulturarrangementer og større kunst- og
museumsudstillinger.
Han har endvidere gennem en årrække arbejdet i den danske musikbranche.
Geert har et indgående kendskab til de områder Emmaus beskæftiger sig med, og
fondens bestyrelsesformand Henrik Olsen udtaler:
”Det var en enig bestyrelse der pegede på Geert Bruno Sørensen som ny direktør, - og
bestyrelse, ledere og medarbejdere i Emmaus ser frem til samarbejdet med den nye
direktør.
Geert har en stor og relevant erfaring og faglighed og bestyrelsen er glad for at kunne
byde velkommen til Geert, der fra februar 2021 skal stå i spidsen for at drive og
videreudvikle aktiviteterne i Emmaus Fonden.”
Den kommende direktør Geert Bruno Sørensen udtaler:
”Emmaus er et levende og dejligt sted, der nyder stor opbakning fra lokalområdet,
venneforening og stedets mange gæster.
Et fantastisk hus med stort potentiale og mange muligheder. Vi skal bygge videre på
historien, de stærke værdier, - og på vores engagement og faglighed.
Jeg glæder mig meget til at løfte opgaven sammen med teamet - medarbejderne og
frivillige, som jeg allerede har fået er godt indtryk af. Og ser frem til at byde ind med det,
jeg har samlet sammen af erfaring og viden, i vores videre udvikling af Emmaus.”
Ledelsen af Emmaus har hidtil været varetaget af direktør Grethe Olsen som også er
initiativtager og stifter af Emmaus Fonden sammen med Henrik Olsen.
Geert Bruno Sørensen bor i Hareskovby med sin kone og sammen har de tre drenge på
henholdsvis 14, 19 og 22 år.
Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Henrik Olsen tlf. 4022 4158
Ny direktør Geert Bruno Sørensen tlf. 2143 5687

