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Velkommen til Jørgen A. Horwitz - Ny bestyrelsesformand hos Den Sociale Retshjælps Fond
I Den Sociale Retshjælps Fond kan vi med glæde byde velkommen til vores nye bestyrelsesformand,
Jørgen A. Horwitz, der overtager posten efter Niels Due Jensen som vi samtidig vil sige stor tak til for
sit mangeårige engagement.
Niels Due Jensen har siden 2008 været en uundværlig støtte; i 2009 spillede han en stor rolle i stiftelsen af
repræsentantskabet ligesom han i 2014 var foregangsmand for at stifte fonden for Den Sociale Retshjælp.
”Det har været en særlig vigtig opgave for mig at kunne bidrage til at sikre et væsentlig mere solidt
organisatorisk fundament for Den Sociale Retshjælp” udtaler Niels Due Jensen i anledning af formandsskiftet
Med Jørgen A. Horwitz er vi sikre på, at vi har fundet en person, der kan bidrage til at sikre en ensartet,
gennemsigtig og kvalificeret rådgivning for de borgere der henvender sig til DSRF. “Det arbejde, der pågår i
DSRF

er

meget

vigtigt

såvel

for

hver

enkelt

medborger

som

samfundsmæssigt.

Jeg vil se det som min opgave at videreføre og videreudvikle det sociale arbejde, som ca. 170 dygtige og
dedikerede medarbejdere og frivillige har udført og som Niels Due Jensen og Sandy Madar har stået i spidsen
for.” Udtaler Jørgen Horwitz, der går målrettet omend ydmygt og forventningsfuldt til posten som
bestyrelsesformand for DSRF.
Jørgen A. Horwitz kommer fra en baggrund som direktør for Finansrådet, hvor han i mere end 13 år har haft
det overordnede ansvar for interesseorganisationen herunder for udvalg og arbejdsgrupper. Forud var Horwitz
direktør for HORESTA, hvor han blandt andet udviklede organisationen og havde en vigtig rolle i fusionen
mellem HORESTA, AHTS og Handelskammeret, der blev til HTS (senere Dansk Erhverv).”Jeg mener at
kunne bidrage med den erfaring, som jeg har med mig fra såvel det ledelsesmæssige som politiske arbejde
samt min baggrund som advokat og indsigt i det finansielle område.Det er vigtigt at Den Sociale Retshjælp
fortsat har et helhedsorienteret syn på retshjælp, således at man gennem forskellig rådgivning kommer hele
vejen rundt om de problemer, som borgerne kan opleve.”
I hele organisationen bydes Horwitz velkommen til posten som bestyrelsesformand og takker samtidig Due
Jensen for seks gode år i spidsen for Den Sociale Retshjælps repræsentantskab og bestyrelse. ”Jeg ser frem
til samarbejdet i bestyrelsen, og dialogen med repræsentantskabet, hvor der i begge organer er stor erfaring
med de socialt udsatte borgeres særlige behov, et behov vi bliver nødt til at reagere på.”, siger Jørgen A. Horwitz.
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Skulle der være spørgsmål til ovenstående, kan undertegnede kontaktes på telefon 70 22 93 30 på hverdage
mellem kl. 9.00 og kl. 17.00 eller via e-mail på sm@socialeretshjaelp.dk.
Med venlig hilsen
Sandy Madar
Direktør
Den Sociale Retshjælp
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