
 

AXIS’ bestyrelse anno 2016 

Helle Feddersen 

Forkvinde 

Helle er uddannet lærer og uddannelsesvejleder, og hun arbejder som freelancer med Upgrade- et 
vejledningsprojekt i UU-Vestegnen. 

Helle har været medlem af AXIS’ bestyrelse i mange år, derudover er hun projektkoordinator for 
AXIS’ projekt i Ghana omhandlende seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed med partneren 
NORSAAC. Ydermere administrerer hun AXIS’ facebookside. 

Helle er sidst valgt ind i bestyrelsen i 2017 og er på valg igen i 2019. 

___________________________________________________ 

Poul Brath 

Næstformand 

Poul er uddannet ingeniør, han har en bachelor i antropologi og i Adult learning and educational 
planning. Han arbejder i Dong Energy som strategirådgiver og har bl.a. ansvaret for 
virksomhedens innovationsportfolie. 

Poul har været medlem af AXIS siden organisationen blev stiftet i 1995 og har været medlem af 
bestyrelsen de sidste 6 år. Derudover sidder han i AXIS’ LFA gruppe (Logical Framework 
Approach), hvor han støtter de forskellige projektgrupper med formulering af nyt projekt og 
afrapporteringer.   

Poul er sidst valgt ind i bestyrelsen i 2016 og er på valg igen i 2018. 

___________________________________________________ 
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Catherine Watson 

Bestyrelsesmedlem 

Catherine kommer fra Skotland og er uddannet i fremmed-/andetsprogsdidaktik. Hun arbejder 
som underviser på læreruddannelsen UCC og er derudover freelance forfatter af 
undervisningsmaterialer til folkeskolen for Alinea og Gyldendal Uddannelse. 

Catherine har været frivillig og ansat i AXIS siden 2001, hvor hun har arbejdet som pædagogisk 
støtte på tværs af projekterne, herunder udsendelser til projektlandene for at støtte 
samarbejdspartnerne med f.eks. udvikling af undervisningsmateriale af participatorisk 
undervisning og tosproget uddannelse. Herudover har hun udarbejdet flere af AXIS håndbøger og 
manualer. Sidst men ikke mindst, er hun projektkoordinator for et projekt i Peru med fokus på 
interkulturel undervisning med samarbejdspartneren Tarea i Peru og den private donor Hempel 
fra Danmark. 

Catherine er sidst valgt ind i bestyrelsen i 2016 og er på valg igen i 2018. 

___________________________________________________ 

Signe Sørensen 

Bestyrelsesmedlem 

Signe er uddannet Cand. pæd. i pædagogisk sociologi og har en professionsbachelor som 
interkulturel/international socialrådgiver. Hun arbejder som udviklingskonsulent i Hvidovre 
Kommune inden for familie- og dagtilbudsområdet. 

Signe har været frivillig i AXIS siden marts 2012, hvor hun udover at deltage i diverse aktiviteter, 
er projektkoordinator for et projekt i Bolivia med fokus på køn- og etnisk ligestilling med 
samarbejdspartneren CETM. 

Signe er valgt ind i bestyrelsen i 2017 og er på valg igen i 2019. 

___________________________________________________ 
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Hans Andresen 

Bestyrelsesmedlem 

Hans er uddannet lærer med en efterfølgende master i offentlig forvaltning, og arbejder i Gentofte 
Kommune som skolechef. 

Hans har siddet i bestyrelsen siden AXIS blev stiftet i 1995. 

Hans er sidst valgt ind i bestyrelsen i 2016 og er på valg igen i 2018. 

___________________________________________________ 

Sanne Müller 

Bestyrelsesmedlem 

Sanne er uddannet lærer og har derudover en bachelor i antropologi samt en master i 
voksenpædagogik. Hun arbejder som senior uddannelsesrådgiver i Oxfam IBIS med ansvaret for 
uddannelsesprogrammer i Vestafrika.  

Sanne var med til at stifte AXIS i 1995 og har siddet i bestyrelsen siden, samt været forkvinde en 
del år. Derudover var hun projektansvarlig i et projekt i Sydafrika fra 1997-2001. 

Sanne er sidst valgt ind i bestyrelsen i 2017 og er på valg igen i 2019. 

___________________________________________________ 

Line Bechman 

Bestyrelsesmedlem 
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Line er uddannet Cand.soc fra RUC i internationale Udviklingsstudier og Globale Studier og 
arbejder for Oxfam i Liberia som fundraising koordinator. 

Line har været projektkoordinator for AXIS tidligere projekt i Bolivia med seksuelle rettigheder 
og reproduktiv sundhed med partnerorganisationen Pro Joven. Derudover har hun udarbejdet flere 
af AXIS håndbøger og manualer. 

Line er valgt ind i bestyrelsen i 2017 og er på valg igen i 2019. 

___________________________________________________
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