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  Anne Louise Duus Kinnerup 
Bygaden 32A, 9000  Aalborg, Danmark  
T: +45 4167 8250  E: annelouise.kinnerup@mercuriurval.com 
Personlige data: født 13. februar 1966, gift, 2 voksne børn 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anne-louise-kinnerup-1ab2104/  

Hvem er jeg  Sparringspartner for virksomhedsejere, bestyrelser og ledere igennem mere end 20 år indenfor 
organisation, ledelse og strategi. Analytisk skarp og god til at sætte mig ind i nye brancher og se det centrale i 
problemstillinger.  

Tænker gerne i nye baner og udfordrer det bestående. Værdsætter ærlighed og åbenhed – en velfungerende 
bestyrelse bygger på tillid og gensidig respekt. Kommer gerne med en frisk kommentar og værdsætter 
samarbejde med plads til humor. 

Jeg er fokuseret på at skabe resultater og kan være lidt utålmodig, men til gengæld er jeg med til at sikre 
fremdrift og effektivitet i samarbejdet. 

Jeg er engageret og vil arbejde passioneret for de virksomheder, som jeg går ind i – men jeg vil være selektiv 
i forhold til at vælge de bestyrelser, hvor jeg kan tilføre værdi. 

Mit bidrag i 
bestyrelsen 

 • I vækstvirksomheder, hvor der er brug for at omsætte idé til handling, gøre strategien skarp samt sikre, 
at organisationen har de nødvendige kapabiliteter. 

• I virksomheder, hvor der er behov for forandringer f.eks. ved ny projektstruktur, øget effektivitet, bedre 
service og øget salg. Jeg har stor erfaring med forandringsledelse med udgangspunkt i viden om, 
hvordan man motiverer medarbejderne og håndterer modstand. 

• Professionalisering af bestyrelsesarbejdet, hvor der er brug for en mere værdiskabende bestyrelse. 

Særlig erfaring fra produktionsvirksomheder med egen produktudvikling og fra international retailsalg af 
consumer electronics samt finanssektoren og konsulent-/rådgivervirksomheder. 

Relevant  
erfaring 

 DGI Huset i Nordkraft, bestyrelsesmedlem [April 2015 - nu] 

DGI-HUSET Nordkraft er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at fremme, støtte og udvikle tiltag 
indenfor idræt, sundhed og kultur.  Ambition er at kombinere idræt med andre kulturelle aktiviteter og være 
et lokalt samlingspunkt og kulturelt kraftcenter. Aktiviteterne omfatter cafedrift, motionstilbud, 
mødeaktiviteter og events. Den årlige omsætning er kr. 15 mio. og egenkapitalen kr. 26 mio. Fonden ejer 
5,200 kvm i Nordkraft. 

Mercuri Urval, Chefkonsulent & Teamchef [September 2006 - nu] 

Bestyrelsesudvikling, strategiprocesser samt rekruttering på både ledelses- og specialistniveau. Målet er at 
sikre, at de rette kapabiliteter er på plads for at skabe en succesfuld virksomhed. Arbejder med private 
virksomheder med base i det Nordjyske - både internationale og nationale. 

Fra 2007 – 2014 Teamchef i Aalborg. 

Var første gang ansat hos Mercuri Urval fra 1996 – 2001 som konsulent i hhv. Aalborg og Herning. 

Bang & Olufsen, Chef HR Development [2001 - 2006] 

Globalt ansvar for HR Development med etablering af Bang & Olufsen University med udviklingsforløb for 
ledere, project managers, specialister og retailers. 

  Spar Nord Bank, Erhvervsrådgiver [1988 - 1996] 

 
Relevant 

uddannelse 
 CBS, Executive Board [Januar 2016 - juni 2016] 

Bestyrelsesuddannelsen giver et 360° perspektiv på bestyrelsens opgaver, problemstillinger og relationer. 

Uddannelsen er målrettet bestyrelsesmedlemmer. 

  Aalborg Universitet, HD i organisation, strategi og ledelse [August 1991 - juni 1993] 

Aalborg Universitet, HA-jura [August 1984 - august 1987] 
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