
 

 

11. oktober 2021 

Pressemeddelelse 

NY DIREKTØR FOR DOFK 

Kirsten Munch er ansat som ny direktør i dofk. 

Efter 28 år i dofk, der organiserer selvstændige frisører og kosmetikere, går John Petersen nu på 
pension og overlader direktør-stafetten til Kirsten Munch. 

Kirsten Munch kommer fra en stilling som politisk direktør i HORESTA med ansvar for blandt andet 
den faglig rådgivning, fagets konkurrencer, certificeringsordninger og den politiske 
interessevaretagelse for hoteller og restauranter.  

Dofks formand, Connie Mikkelsen, glæder sig til at byde Kirsten Munch velkommen; 

- Kirsten har et brændende engagement for serviceerhvervene, og hun kommer med de rette 
kompetencer, et stærkt netværk og ikke mindst et drive, der kan være med til at udvikle dofk i de 
kommende år; siger Connie Mikkelsen.  

dofk gennemfører ved årsskiftet en fusion, hvor organisationen bliver fusioneret til én enhed og med 
stærke lokale frisørlaug.  

Formålet er at være endnu bedre rustet til at sikre frisører og kosmetikere de bedste vilkår for at 
drive forretning og fremme respekt om fagene og det høje faglige niveau i branchen. 

Yderligere information: Formand Connie Mikkelsen, 21 40 29 06 

Fakta: 

Kirsten Munch er uddannet cand.merc.jur. fra CBS i 2000. Hun er 46 år, har to børn og er bosat ved 
Roskilde. Hun har før sin nuværende stilling som politisk direktør i HORESTA været souschef i partiet 
Venstre og politisk chefkonsulent i Dansk Handel & Service. 

Der holdes reception onsdag den 1. december kl. 13-15 i Håndværkets Hus på Islands Brygge, hvor 
det vil være muligt at tage afsked med dofks mangeårige direktør, John Petersen, og tage imod 
Kirsten Munch som ny direktør i dofk. 

dofk er arbejdsgiver- og brancheorganisation for frisører og kosmetikere. dofk har 31 lokale frisørlaug 
og 2.200 medlemmer. Branchen omsætter for 6 mia. kr. årligt og har mere end 15.000 beskæftigede. 
dofk har 15 ansatte, der holder til i organisationens kontorer i henholdsvis København og Randers. 

 

 
 


