Månedens profil, januar 2015
- Brian Winther Pedersen
Navn:

Brian Winther Pedersen

Alder:

36 år

Stilling:

Uddannet Smede og maskinarbejder.
Selvstændig siden 2002.
Tranten Smede og maskinværksted
samt B og O græsservice.

Ægteskabelig status:

Gift med Betina siden 2003.

Børn:

Mads 14 år, Mark 12 år, Jakob 8 år
samt Janne 7 år.

Født og opvokset i:

Øster Hornum.

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Har altid boet i og omkring Øster Hornum.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Der er en god iværksætterånd og et godt sammenhold.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Bedre busforbindelser og cykelsti fra Tranten til Vokslev.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Bedre busforbindelser og cykelsti fra Tranten til Vokslev.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Hvis alle de planer der er lavet (Katbakken, Hallen og Frirummet) bliver ført ud i livet tror jeg ikke
der brug for meget mere aktivitet i byen de næste par år.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg er i skolebestyrelsen og har været det siden 2009. Der er sket meget i forbindelse med
sammenlægningen af institutionerne i byen, hvor vi har lavet Børneuniverset, som jeg ser som en
fremtidssikring af byen. Lige nu arbejder jeg aktivt på Frirummet, som er den nye bypark på skolen.
Desuden er jeg med i julemarkedsudvalget.
Hvad optager dig meget lige nu?
Frirummet og mit arbejde.

Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Det er svært at sige men den første bog jeg kan huske at have læst er: Ottfried Preusslers ”Krabat”.
Som ferielæsning har også læst ”Giganternes Fald” og ”Verdens Vinter” og har lige fået ”På Kanten
af Evigheden” af Ken Folleth.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Der er ikke noget specielt, lytter til alt musik.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Interesserer mig ikke som sådan for kunst, men synes gamle slotte og herregårde er fascinerende at
se.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Kan godt lide at se en god aktion eller siencefiktionfilm. ”Avatar” er nok den film der har fascineret
mig mest.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
At jeg selv og min familie har et godt helbred og har det godt i almindelighed.
Hvordan holder du dig i form?
Holder mig i form ved at arbejde.
Hvad er din livret?
Alt mad generelt, men om sommeren er grillmad altid godt.
Hvad laver du i fritiden?
Arbejder og hygger med familie og venner.
Hvad har du lavet i dine ferier?
Været i sommerhus forskellige steder i Danmark. De sidste tre år har jeg været i Kroatien i
autocamper.
Hvad kan gøre dig glad?
Når ting lykkedes.
Hvad kan irritere dig?
Sure mennesker, paragrafryttere og telefonsælgere. Især paragrafryttere, de kan hurtigt ødelægge et
godt initiativ.
Hvem beundrer du mest?
Min kone fordi hun har holdt mig ud i 15 år.
Og min farmor på 82 år. Tror hun har en snært af ADHD.  Hun er altid frisk med en god
bemærkning og vil gerne i byen.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Tage kone og børn med ud at rejse.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Smil – glade mennesker lever længere.

