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NY FORMAND OG NÆSTFORMAND
Katrine Damgaard er valgt som ny formand for Foreningen Danske Modeller. Hun overtager jobbet fra
Ida Burchardi, som har været formand siden 2010 hvor hun stiftede foreningen.
På frivillig basis har Ida Burchardi været formand i 4 år og Lykke Jeppesen været næstformand i 3 år.
Efter måneders overvejelser overgav de igår på DaMo’s årlige generalforsamling posterne som henholdsvis
formand og næstformand, og blev således meldt ud af bestyrelsen.
“Det at drive en idé om modellers arbejdsrettigheder fra et tomandsshow på et køkkengulv til at blive en
landsdækkende forening med 500 medlemmer, som er anerkendt politisk, blandt bureauer og af
modebranchens aktører, har for os bevist, at når politisk engagement bliver til fælles handling,
så kan tro – og hårdt arbejde – faktisk flytte bjerge” siger foreningens tidligere formand, Ida Burchardi.
“Nu 5 år senere, mener vi, at det er tid til ny energi, nye øjne og nyt engagement i Danske Modeller.
Det engagement har vi fundet hos Katrine Damgaard, som har været bestyrelsesmedlem i godt et år. Vi
er ikke i tvivl om, at hun er den helt rigtige kvinde til jobbet” udtaler Ida Burchardi. Katrine blev enstemmigt
valgt som ny formand på foreningens generalforsamling i går.
Katrine Damgaard har arbejdet som model i 5 år i Danmark og i udlandet. Udover modelarbejdet arbejder
hun som marketing manager.
“Danske Modeller er nået langt de sidste 5 år. Foreningen er bygget på et solidt fundament takket være Ida
og Lykkes store indsats. Samarbejdet med Dansk Artist Forbund (DAF) og LO om udviklingen af en
standardkontrakt fortsætter, og vi forventer at kunne fremlægge det færdige resultat for bureauerne i det
nye år. Arbejdet med Model Lounge aw15 er ligeledes i fuld gang, og det er ambitionen, at initiativet
fremover er en fast del af Københavns modeuge” udtaler Katrine Damgaard, som ser frem til den nye
udfordring.
“I den kommende tid skal jeg finde ud af, hvilken form foreningen i fremtiden skal arbejde under, og jeg
mener, det er vigtigt at udvikle en forening, som i større grad kan formes efter de krav og ønsker, man har
som model.”
Heloise Rosing, som er kostvejleder, blev valgt som foreningens næstformand. Heloise har ligeledes
fungeret som bestyrelsesmedlem i lidt over et år, og har i den periode åbnet døre for nye
samarbejdspartnere og hun vil med sin baggrund i sundhed og ernæring fortsat fokusere på modellers
sundhed og trivsel.
Ida fortsætter samarbejdet med Dansk Artist Forbund om udvikling af en standardkontrakt og vil
derudover stadigvæk være tilknyttet foreningen, bl.a. som rådgiver for modeller og forældre, der henvender
sig til foreningen.
Tak for denne gang.
Mh Lykke og Ida
For mere information og spørgsmål kontakt:
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