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Ny boligbebyggelse Østerlunden, Odense, sagsarkitekt
Boligbebyggelse i Årslev - Konceptudvikling på baggrund af Lokalplan
Giersings Realskole, helhedsplan, analyse, indretning og farvekoncept
Fremtidens Forsyningshus, Assens, skitse- og forprojekt
Hjælpemiddeldepot, OUH, skitse- og forprojekt
Trampolinland, Edisonvej, Odense, sagsarkitekt
Boligbebyggelse i Søhus, skitse- og forprojekt
Boligbebyggelse Marienlund, Odense, skitse- og forprojekt
Bo- og aflastningstilbud for børn & unge i Svendborg, analyse og disponering
Terminalbygning for centralt affaldssug, sagsarkitekt
Nyt hus i Skrillinge, én-familie hus, sagsarkitekt
Nyt hus i Munkebo, én-familie hus, sagsarkitekt
KBA Rokade, Esbjerg Sygehus, analyse og disponering
Etablering af ny forhal, Esbjerg Sygehus, analyse og disponering
Ambulatorier - rokader, Esbjerg Sygehus, analyse og disponering
Etablering af Gyn. Amb., Esbjerg Sygehus, analyse og disponering
Udvidelse af kontorfaciliteter på Sollerupvej i Faaborg, skitse- og forprojekt
FAM i Randers - ny akutmodtagelse på Randers Sygehus, analyse og
disponering
Fitnesscenter og Boliger i Aarhus, dispositionsforslag
NIF - Nyborg idræts- og fritidscenter - vunden konkurrence
Udvidelse af Telepsykiatrisk afd. i Odense, analyse, forprojekt, skitseprojekt
Skovhuse - Grejsdalen / Skærehaven - etablering af 2 bosteder i Nyborg,
analyse, forprojekt og skitseprojekt - vunden konkurrence
Sundhedshus i Bogense - vunden konkurrence
Udvidelse af børnepsykiatrisk afd. I Odense, analyse og skitseprojekt
Ny daginstitution i Haarby, analyse og skitseprojekt - vunden konkurrence
Fyens erhvervsrevision, ombygning og indretning
Ørbæk Midtpunkt, ny multihal og bibliotek - vundet konkurrence
Havnefronten i Bogense - almene familieboliger - vunden konkurrence
Udvidelse af daginstitution ”Den blå Planet” Ejbyskolen, dispositionsforslag
Rokade og strukturplan for OUH, helhedsplan og analyse
Toftegårdsskolen – Faaborg, analyse og skitseprojekt
Almennyttig Boligbebyggelse Englandsgade, Odense, analyse og
skitseprojekt
Vissenbjerg skole - opførelse af multihal, skitseforslag
Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, analyse og skitseforslag
Daginstitution i Højby, Brobækken - vunden konkurrence
Erhvervsdomiciler Strato, Bikers Best, Supergross, skitseforslag
Skovbovænget, vunden konkurrence
Daginstitution galaksen, nyindretning i eks. lokaler
Domicilet Englandsgade Odense, skitseforslag og farvesætning af diverse
domiciler og administration
Casino Odense, indretnings- og farveforslag
Kerteminde Efterskole, tilbygning
Louisenlund, bosted for psykisk handicappede, Kerteminde
Domicilet Deloitte, farve- og indretningsforslag
Sortekilde, Kerteminde, udarbejdelse af lokalplan, helhedskoncept, skitseindretnings- og farvekoncept
Innovationshus, skatteforvaltning og lægehus, Middelfart
Diverse bolig- og erhvervsbyggerier, konkurrenceforslag, inventar- og
farvesætninger
Diverse grafiske koncepter
Powerpoint til præsentationer
Plancher, mapper til præsentationer

1992 - 2001
Ansat arkitekt hos arkitektfirmaet Clausen & Weber
Skitsering, konkurrence-, grafisk fremstilling, farvesætning- og indretningsforslag
af diverse boligbebyggelser, plejehjem, skoler, daginstitutioner, enfamiliehuse,
ungdomsboliger, off. institutioner m.v.
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