TORSDAG 9. DECEMBER 1993

To gange tog den nu 55årige Anna Bundgaard tilløb til en plads i Horsens
Byråd - for partiet Venstre.
i 1989 fik hun 183 personlige stemmer - og det var lige akkurat ikke nok. I år fik
hun fordoblet stemmetallet
til 369 - og det var så mange,
at Anna Bundgaard sprang
kandidatlisten og kom ind
som partiets nummer to lige efter topscorer Poul
Jensen, der fik
2000
personlige stemmer.
Anna Bundgaard beskrives som grundig, samvittighedsfuld, dygtig til at sætte
sig ind i en sag - og god til at
lytte til folk.
Det er egenskaber, hun
utvivlsomt får brug for, når
hun fra på lørdag kaster sig
aktivt ud i det politiske liv.
Lørdag har det nye byråd
konstituerende møde, og
fra nytår er de nye politikere i aktion med det fulde ansvar for kommunens milliard-husholdning.
Anna Bundgaard blev
født i Horsens i 1938 - og
voksede op i Østergadekvarteret. Hun gik på Midtbyskolen, tog real-eksamen
og senere handelseksamen.
Efter en bankuddannelse
hos den daværende Handelsbanken på Søndergade i
Horsens ville hun prøve noget nyt. Hun tog til England, hvor hun fik job som
rengøringskone på en drenge-kostskole.

Anna Bundgaard.

DAGENS PORTRÆT
Senere tog hun på højskole, hvorefter hun blev kasserer i Kastrup Lufthavn.
Til sidst kom hun tilbage til
Horsens, hvor hun bosatte
sig. Da der ikke var et ledigt
job i bankverdenen, tog hun
i stedet et job som sekretær,
først på den daværende
Tordenskjoldsgades skole
og senere på Stensballeskolen - en stilling, hun nu har
bestridt i 19 år.
Anna Bundgaard er i dag
55 år. Hun blev gift med sin
mand - Niels, der er civilingeniør å Dansk Teknologisk i Arhus - for 29 år siden. Sammen har de datteren Hanne på 27 år, der er

uddannet cand. merc. og
ansat på MD Foods i Århus.
Både privat, arbejdsmæssigt og politisk interesserer
Anna Bundgaard sig for
mennesker - og derfor vil
hun gerne have noget med
ældre- og børnehaveområdet at gøre. Det har hun
fået, idet hun bliver medlem
af sundheds- og socialudvalget.
Sin anden store interesse,
kulturen, kommer hun i
nærkonntakt med i kulturudvalget.
- Jeg har fået netop de udvalgspladser, jeg havde håbet på, så jeg er meget tilfreds og glæder mig til at gå
i gang med det politiske arbejde, siger Anna Bundgaard.
Når hun slapper af, sker
det gerne i naturen med
kikkert og fuglebog, med en
god bog, en klassisk plade
på grammofonen, gerne
opera - eller ved at rejse.
Nogle gange har hun og
manden kombineret rejser
og musik ved at tage en
lyn-tur til en opera-opsætning i eksempelvis Hamborg eller Berlin.
Også Frankrig er blandt
hendes rejse-favoritter, så
ud over det engelske er hun
efterhånden også blevet
ferm til fransk, som hun
sammen med flere andre
fag har taget på HF-kursus
også afprøvet i praksis under ferier. (hj)

