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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 

Navn 

 
 

Firmaadresse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Født 

Gitte Kilsgaard Hoff 

 
 

Hoff & Sørensen Arkitekter MAA KS 

Svanemøllevej 105, 2900 Hellerup 

 
Telefon + 45 39 62 86 00 

Mobil + 45 20 16 78 11 

 
gh@hsarkitekter.dk 

 
Firma-mail hs@hsarkitekter.dk / www.hsarkitekter.dk 

 
 

18. marts 1961 i Løgstør 
 

 
Uddannelse 1980 - Student fra Vesthimmerlands Gymnasium 

 1987 - Afgang som bygningsarkitekt fra Kunstakademiet i København 
  Akademisk Arkitektforening, AA 
 1995 - Praktiserende Arkitekters Råd, PAR, 
  nu Danske Arkitektvirksomheder - Danske ARK under DI 
 1995 - MDB Danske Byggeøkonomer 
 2013 - Bygge- og Entrepriseret ved Københavns Universitet 

 
 

Arbejdsområder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fagligt arbejde 

Planlægning, udformning, projektering og styring af nybyggeri, ombygning, renovering 

og indretning af bygningsanlæg samt drift- og vedligehold af bygningsanlæg. 

 
Rådgivning - Før køb af ejendom. 

 
Skønsmandsvirksomhed ved Voldgiftsnævnet for Bygge- & Anlægsvirksomhed og 

civilretterne. 

 
Bygherrerådgivning, herunder rådgiver og konsulent for Arbejdsmarkedets Feriefond 

fra 1995-2014. 

 
Kirke- og provstiarkitekt. 

 
 

I 1997 udpeget af Evalueringscentret under Undervisningsministeriet som medlem af 

styregruppen for evaluering af arkitektuddannelsen på Arkitektskolen i Aarhus, AAA 1996, 

og for evaluering af arkitektuddannelsen på Kunstakademiets Arkitektskole, 

mailto:gh@hsarkitekter.dk
mailto:hs@hsarkitekter.dk
http://www.hsarkitekter.dk/


 

 

 

Medlem af DAL’s Uddannelsesudvalg som PAR-repræsentant fra 1996-2004. Medlem af 

overenskomstudvalget i Danske ARK 2011. 

 
Medlem af Videnrådgiverne for mindre virksomheder under Dansk Industri. 

 
 

Sprog Dansk, engelsk og tysk. 
 

 
Ansættelser 1987 - Erik Jørgensen Arkitektfirma A/S, 

 1998 - Medejer Erik Jørgensen Arkitektfirma A/S, navnet ændret til 
  Hoff & Jørgensen Arkitekter KS. 

            2015 - Arkitekt Rolf Sørensen indtræder som partner og arkitekt 
Erik Jørgensen udtræder af firmaet.  

             2019 - Tegnestuen ændrer navn til Hoff & Sørensen Arkitekter maa KS 

 
 

Efteruddannelse 

 
 
 
 
 
 

 
Kompetencer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbejdsområder 

specifikt 

Vinterforanstaltninger – Byggecentrum 

Brandkursus – Dansk Brandteknisk Institut 

CAD projektering – STAR, Liege, Belgien 

Kommunikation – AA 

DA – Arbejdsmiljøkursus for koordinatorer – sikkerhed og sundhed 

Årlige studieture 

Deltaget i Byggeret på Københavns Universitet, Juridisk Fakultet 2013 

 
 

Gennemgående arkitektrådgiver inden for nybyggeri, renovering og restaurering for 

private, erhverv, kirker og fonde før, under og efter byggesag. 

 
Rådgivning af brugere og bygherre samt produktion og styring af villaer, sommerhu- 

se, tilbygninger, tagboliger, ungdomsboliger, kontorer, renrum, produktionsenheder, 

restauranter, butikker, altaner, kirker, udvendige arealer, mv. Herunder programmering, 

bygherredialog, myndighedsbehandling, projektering, udbud, kontrakt, budget, fagtilsyn, 

byggestyring- og ledelse, mangelgennemgang og aflevering, byggeregnskab mv. 

 
Særlige kompetencer inden for tage og tagkonstruktioner, facader og opbygninger, 

fundamenter og kældre, vinduer, baderum, lys- og farvesætning, design af specialinven- 

tar, butiksinteriør og kirkeinventar, styring af dagslys, lydmiljøer, skimmelsanering, syn og 

skøn, indvendige overflader, gulve, trapper - herunder stort materialekendskab, hvor nye 

materialer implementeres efter nærmere undersøgelser. Fungerer tillige som bygnings- 

sagkyndig kirke- og provstiarkitekt. 

 
 

Tegnestuens arbejdsområder er funderet i en klassisk tilgang til arkitektfaget og proces- 

sen – fra de helt indledende drøftelser, skitser, og frem til færdigt projekt. 

 
Rådgivningsforløb 

Klassisk rådgivningsforløb fra første, personlige kontakt til fuldt færdigt projekt med 

alle tilhørende faser afstemt den aktuelle opgave. Det vil sige udarbejdelse af program 

indeholdende bygherrebehov, skitseforslag, myndighedsprojekt, detailprojektering, 

udbudsmateriale, forslag til håndværkerteam, tilsyn på pladsen, økonomi- og tidsstyring, 

mangelgennemgange, afleveringsforretning, opfølgning og komplet afslutning af sagen 

og 1 år og 5 års gennemgange. 



 

 

 

Tegnestuen har stor byggeteknisk erfaring, og dermed et stort kendskab til materialer, 

bæredygtighed, energirigtige løsninger. Vi er kreative, energiske, ordholdne og har en 

dedikeret medarbejderstab, hvilket bevirker, at vi kan rådgive i mange forskellige opgave- 

typer og samtlige faser af byggerier, som følges til dørs. 

 
Nybyggeri 

Planlægning, udformning, projektering, styring og gennemførelse af nybyggeri, herunder 

som eksempler muret kirkegårdsbygning med vedvarende energi og grønne tage, villa 

i in-situ-støbt beton, sports- og erhvervsbyggeri som halbyggeri, erhvervsbyggeri med 

tyndpladeløsninger og facade- og tagsystemer med puds, zink-, kobber- og stråtag, 

gulve med sprøjtebeton, akustiske sprøjteprodukter, glas- og stålkonstruktioner, 

renrum for højteknologiske virksomheder, mv. 

 
Renovering 

Ombygning, renovering og indretning samt drift og vedligehold af beboelsesejendom- 

me, bygningsanlæg, villaer, fredede ejendomme, restauranter, kirker og erhvervsbyggeri 

herunder som eksempler særligt tagbelægninger og tagkonstruktioner, facader og 

vinduer, energioptimering, skimmel- og svampeskader, tagboliger, altaner og kældre, mv. 

 
Tegnestuen har gennem sit mangeårige virke opbygget et netværk af særdeles dygtige 

udførende og rådgivere at inddrage i processen. 

 
Indretning 

Indretning af kontorer, butikker, caféer og restauranter herunder bl.a. Mercedes Benz, 

Restaurant Den Røde Cottage, Meyers Deli, Hotel Alexandra, Dim Sum, Viktoria Pub, 

Trollbeads, Modulfoto, mv. 

 
Farvesætning af rum i fredede ejendomme samt trappeopgange i beboelses- 

ejendomme. 

 
Egne designforslag og produktion af inventaropgaver. 

 
Rådgivning – Før køb af ejendom – købers rådgiver 

Besigtigelse af fast ejendom for både private og erhverv, for samlet vurdering af fysisk og 

teknisk stand, funktioner i forhold til ønsker, fremtidsmuligheder, økonomi og oplæg i 

forhold til funktion og økonomi på bygningsændringer og opdateringer inden køb. 

 
Bygherrerådgivning 

Rådgivning for bygherre i forbindelse med alle former for bygningsopgaver, sagsbehand- 

ling af projektmateriale for tildeling af fondsmidler, registrering, vurdering og økonomi 

ved ind- og fraflytning af større eller mindre erhvervslejemål, ved aflevering og overtagel- 

se af projektkøb, genopførelse af nedbrændte ejendomme og kirke- og provstesyn, mv. 

 
Syn & skøn og voldgift 

I gennem mange år udmeldt som skønsmand og fagdommer ved Voldgiftnævnet for 

Bygge & Anlægsvirksomhed og ligeledes skønsmand ved de danske civilretter. 

 
 

Udvalgte realiserede Vor Frelsers Kirke   

opgaver   Restaurering af sandsten på fredet kirke – 2019.  

Projektering, udbud, fagtilsyn, økonomi- og tidsstyring. 

Hovedentreprise.  

 

 



 

 

 

Strandboulevarden   
Altanprojekt (120 stk.) – 2019. 
Skitseforslag, myndighedsbehandling og projektering pågår. 
 
Kirken i Ørestad  
Indretning af kirkerum og specialdesignet kirkeinventar- 2018. 
Skitseforslag, projektering, udbud, fagtilsyn, økonomi- og tidsstyring.  
Fagentreprise. 
 
Frederiksgade   
Vindues- og facaderenovering (afrensning og omfugning) på fredet ejendom – 2018. 
Projektering, udbud, fagtilsyn, økonomi- og tidsstyring.  
Hovedentreprise. 
 
Liselund Kursus og Konferencecenter  

 Tilbygning af ny spisesal og indretning af hotelværelser – 2017. 
 Skitseforslag, visualiseringer, kalkulationer og fondsansøgning.  

 
Fyrrehaven   
Nyt sommerhus med mos sedum på buet tagkonstruktion – 2017. 
Skitseforslag, myndighedsbehandling, projektering, udbud og opfølgning.  
Hovedentreprise. 
 
Landbohus  
Altan (19 stk.) - og vinduesprojekt (175 vinduer og døre) – 2016. 
Projektering, udbud, fagtilsyn, økonomi- og tidsstyring.   
2 hovedentrepriser. 
 
Mercedes Benz Nordsjælland  
Showrooms, tilbygninger, glas/alufacader, vaskehal, kontorer, mv. - 2015-2019. 
Skitseforslag, myndighedsbehandling, projektering, udbud, fagtilsyn, økonomi- og 
tidsstyring.  
Hovedentreprise. 
 
Normasvej  
Tilbygning i stål og glas/skydedøre – 2015. 
Skitseforslag, myndighedsbehandling, projektering, udbud, fagtilsyn, økonomi- og 

 tidsstyring.  
Hovedentreprise. 
 
Fredensvej  
Etablering af tagboliger – 2013. 
 
Vor Frelsers Kirkegård  
Opførelse af ny kirkegårdsbygning – 2012. 
Skitseforslag, myndighedsbehandling, projektering, udbud, økonomi- og tidsstyring.  
Hovedentreprise. 
 
Ellemosevej  
Renovering af villa – 2013. 
Skitseforslag, myndighedsbehandling, projektering, udbud, fagtilsyn, økonomi- og 
tidsstyring.  
Fagentreprise. 
 
Vor Frelsers Kirke  
Tagrenovering på kirken hovedtag – tegl og kobber – 2011. 
Projektering, udbud, fagtilsyn, økonomi- og tidsstyring. 2 hovedentrepriser. 



 

 

 

Gammel Kongevej  
Etablering af den første Meyers Deli – 2005. 
Skitseforslag, myndighedsbehandling, projektering, udbud, fagtilsyn, økonomi- og 
tidsstyring.  
Fagentreprise. 
 
Skjoldagervej  
Løbende drift og vedligehold af bevaringsværdigt rækkehus – påbegyndt i 2000. 
 
Strandboulevarden 
Facaderenovering mod gård og gade og retablering af tårnkuppel – 2000. 
Projektering, udbud, fagtilsyn, økonomi- og tidsstyring.  
Fagentreprise. 
 
Pitznersvej  
Forslag til rækkehusbebyggelse (ca. 30 boliger) for investor – 2007. 
Skitseforslag, grundlag for kommunens lokalplan, projektering og udbud. 
 
DM Data  
Forslag til nyt datacenter – 2004. 
Skitseforslag og forprojekt.  
 
Restauranter – Den Røde Cottage, Røgeriet, Brasserie Mühlhausen og Dim Sum. 
 
Genopførelse af nedbrændte ejendomme. 
 
Bygherrerådgivning. 
 
 
Vi henviser derudover til tegnestuens hjemmeside - www.hsarkitekter.dk  
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