
Præsentation af lokalrådet Hattens bestyrelse – 2013   

Torben Spejlborg  
Mail: hattehuset@hotmail.com 

Jeg hedder Torben Spejlborg og har været formand for Lokalrådet Hatten siden foråret 
2013, bor i Vonge i vores nye hus fra 2008. Er gift med Marianne og sammen har 2 drenge 
Jeppe og Sebastian. Jeg er født og opvokset i Kollemorten. Er til daglig leder af Hattehuset 
som er en fritids og ungdomsklub for børn og unge fra 3. klasse og til man bliver 18 år. 
Har været med i foreningen Hatten siden 1997 næste uden afbrydelser. Syntes at 
foreningsarbejdet er vigtigt og specielt lokalrådsarbejdet er spændende. Det at være med 
til at sætte sit præg på lokalsamfundet og prøve at være med til at holde gang i 
lokalsamfundet er rigtig. 

 

Erna Storgaard  
Mail: osternykirkeweb@gmail.com 

Jeg hedder Erna Storgaard, og har boet i Vonge området siden 1986, hvor vi flyttede ind på 
en ejendom på Mølgårdvej cirka 3 kilometer nord for Vonge. Jeg er gift med Søren og vi 
har 3 børn, Peter fra 1988, Jeppe fra 1991 og Stine fra 1995. I 2008 flyttede vi i nybygget 
hus på Kastanievænget i Vonge. 
Jeg er uddannet speditør, og har arbejdet i transportbranchen i omkring 20 år, inden jeg 
valgte at blive selvstændig konsulent med speciale indenfor LEAN og forandringsledelse. 
Virksomheden hedder Storgaard Innovation og har eksisteret siden sommeren 2010. 
Jeg har altid interesseret mig meget for det lokale, og har således været med i diverse 
bestyrelser, hvor jeg har ”fulgt vores børn” – fra dagpleje til børnehave og skole, hvor jeg 
alle 3 steder har været formand for bestyrelserne i en årrække. 
Derudover har jeg været med i bestyrelsen i Vonge og omegns borgerforening, har 
tidligere været med i lokalrådets bestyrelse og stillede i 2001 op til kommunalvalget i Give 
kommune – dog uden at blive valgt ind. 
I fritiden nyder vi naturen, samt vores sommerhus ved Limfjorden – derudover synes jeg 
det er sjovt at arbejde med blog og hjemmeside – og har ansvaret for dette for vores 
område.  

 
 
 
 
 

 

Hanne Nørtoft  
Mail: h_t@jensen.mail.dk 

Jeg er indfødt i lokalområdet – nærmere bestemt i Tinnet. Siden 1996 har jeg boet på en 
ejendom i Sdr. Kollemorten sammen med Torben. Sammen med Sebastian fra 1998, 
Andreas fra 2000 og Maria fra 2004 nyder vi livet på landet med de muligheder og 
udfordringer, det fører med sig. Siden 2005 har jeg drevet min egen lille 
regnskabsvirksomhed – Hærvejens Regnskabsservice. Her løser jeg regnskabsopgaver for 
virksomheder i alle størrelser både hjemmefra og på kundens kontor. Det giver en 
fleksibilitet i hverdagen, som er guld værd som børnefamilie. Jeg har siddet i Lokalrådets 
bestyrelse siden 2008 og varetager på nuværende tidspunkt kasserer-jobbet.   

 

Mette Ellermann  
Mail: mette.ellermann@gmail.com 

Mit navn er Mette Ellermann. Vi flyttede til Vonge i 1994, uden at have nogen tilknytning 
til området. Keld og jeg faldt for den dejlige natur og de gode muligheder for børnene. Vi 
har aldrig fortrudt. Vores datter Ditte er fra 1993 og Emil er fra 1995. Jeg er specialist i 
neuropsykologi, og efter at have ligget mange timer på landevejene for at komme på 
arbejde, valgte jeg at starte min egen praksis i Vonge. Her laver jeg undersøgelser af 
tænkning og personlighed f.eks. efter skade eller sygdom i hjernen, men også kognitiv 
terapi, supervision og undervisning.  I min fritid nyder jeg at gå og løbe lange ture, og vi 
tilbringer en del timer i sommersæsonen enten i vores sejlbåd, som ligger i Juelsminde, 
eller på Harley'en. I 2012 valgte jeg at gå ind i lokalrådet, da jeg ønsker at arbejde for at 
"brande" vores små byer, så flere får øjnene op for vores dejlige lokalområde. 
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Niels Bork  
Mail: nb@cad.dk 

Jeg har boet i Vonge siden 2008 og kommer oprindeligt fra Kolding.  Jeg bor på Pilevænget 
sammen med Sonja og vores tilsammen 4 piger, hvor vi byggede nyt hus i 2010. Til daglig 
er jeg indkøbschef for CAD Indkøb, en indkøbsforening for autoværksteder med base i 
Horsens. Jeg er nyt medlem i lokalrådet Hatten, hvor jeg primært gerne vil arbejde med at 
brande lokalområdet Vonge og Kollemorten. 

 
Ruth Kragh Nielsen  

Mail: Kragnielsen@mail.dk 
Jeg hedder Ruth og er 59 år, er gift med Erling og har 3 børn i alderen 30-38 år. Jeg har 
arbejdet med børn siden jeg var 10 år, hvor jeg fik mit første job som barnepige. Men jeg 
har prøvet meget andet, arbejdet på fabrik, gjort rent, arbejdet på restaurant i Sverige, 
men siden 1976 har mit arbejde været helliget børnene med undtagelse af de 3 år jeg 
læste på seminariet. 
Jeg har været ansat i Vonge siden 1993, først som pædagog i Regnbuen/Krudthuset, siden 
som souschef samme sted og i 1999 blev jeg ansat som leder i Regnbuen. 
Der er sket utroligt meget indenfor sfo verdenen, vi er blevet en større del af skolen, 
hvilket er dejligt, for nu siger vi vores børn i stedet for mine børn. 
Erling og jeg flyttede hertil i 2000 og snart skulle jeg jo stikke næsen for langt frem. Jeg 
kom med i borgerforeningen, hvor jeg var et par år, så har jeg været med i 
høstfestudvalget, kom med i lokalrådet og er med i foreningsbladet som lokalrådets 
repræsentant. Jeg synes at det har været godt at være med på frontlinien til at arrangere 
ting, såsom musikcafe, til at være på forkant med, hvad der sker i lokalområdet, 
Selv om jeg ikke er indfødt Vongeboer, så er jeg stolt af vores små byer herude i sognet. 
Jeg er stolt af min arbejdsplads, al den plads vi har rundt om skolen, skolens og Regnbuens 
ansatte samt det arbejde der bliver gjort i Hattehuset. Plus den aktivitet den enkelte byder 
ind med her i sognet 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conni Schrøder  
Mail: cosc@ball-group.com 

 

Suppleanter;  

Lise Palmelund  
Mail: lise-palmelund@mail.tele.dk 

 

Kai Erik Nielsen  
Mail: ke-nielsen@fiberpost.dk 
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