
Bestyrelsesprofil 
Karina Boldsen 
  

Telefon: +45 22 65 67 14  

E-mail: kb@karinaboldsen.com  

LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/karinaboldsen/  

Website: www.karinaboldsen.com  

Født: 1. marts1968  

Civilstand: Gift med Mogens og sammen har vi Cathrine  

på 15 år.      

Vi er bosat i Marselis i Aarhus  

  

Strategi, ledelse, HR og digitalisering  
Min bestyrelseskarriere tager afsæt i strategi og ledelse, digitalisering, HR og 
Finans. Som bestyrelsesmedlem er jeg aktivt arbejdende med fokus på at opnå de 
mål, som direktionen og bestyrelsen sammen har sat. Jeg har igennem min karriere 
skabt værdi i ledende roller ved at opbygge og videreudvikle organisationer, 
virksomheder, ledere, teams og projekter. Som strategisk medspiller har jeg 
igangsat beslutninger, der har haft stor betydning både internt og eksternt. Mit 
motto er: ”Jeg sidder ikke i en bestyrelse, jeg arbejder i den, og dét kan mærkes.”  

 

Jeg hjælper med at udvikle den eksisterende forretning, den nye forretningsidé, 
direktionen eller nye tiltag – både strategisk og taktisk, idet eksekveringskraft har 
mit store fokus. Mange virksomheder klarer fint driften i det daglige, men når tiden 
er til at sætte forandrings- og større udviklingsprocesser igang, har en del 
virksomheder behov for kompetent, ekstern assistance, for at få prioriteret 
indsatserne, samt minimere de risici, der måtte opstå eller være tilstede. 

 

I mit bestyrelsesarbejde tager jeg altid udgangspunkt i den enkelte virksomhed. 
Hvilket potentiale ser jeg/vi? Hvilke ressourcer har vi til rådighed? Hvilket 
modenhedsniveau befinder den sig på? Hvad er ejerkredsens ambitioner? Hvilken 
tidshorisont arbejder vi med? Og ikke mindst lægger jeg stor vægt på, at vi har en 
god kemi i bestyrelsen. Mit tunge netværk danner afsæt for en effektiv 
bestyrelsessammen-sætning og dette netværk får du adgang til ved at vælge mig 
ind i din bestyrelse. 

 

 



 

  

Spidskompetencer  
Strategi og ledelse                  Forretningsudvikling  

Digitalisering    Finansiering/Økonomi         

Extern kommunikation   HR                           

Organisationsudvikling   Værdiskabende bestyrelsesarbejde      

                              

Uddannelse:  
Bestyrelsesformandsuddannelsen ved Aarhus Universitet (BSS) (2017 – 2018)  

Bestyrelsesuddannelse for bestyrelsesmedlemmer i den finansielle sektor. 
Finanssektorens uddannelsescenter (2015)  

Chairperson uddannelsen, Board Governance A/S (2013 – 2014)  

Ekstern censor, Grundlæggende Bestyrelsesansvar på Erhvervsakademi 
Aarhus (2017-nu)  

Ekstern censor, Udvidet bestyrelsesansvar på Erhvervsakademi Aarhus (2017-
nu)  

 

Erhverv 
CEO and founder af Karina+ 

Ejer af www.karinaboldsen.dk 

Chief Commercial Advisor, Solitwork (Business Intelligence virksomhed) 

CEO and founder af ledernetværket: TWENTYFOUR HOURS FOR EXCECUTIVES 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nuværende bestyrelsesposter: 
à Bestyrelsesmedlem, Vestjyske Bank (www.vestjyskbank.dk) 
à Bestyrelsesformand, Aarhus Business College (www.aabc.dk) 
à Bestyrelsesformand, campfire & Co (camp-fire.dk) 
à Bestyrelsesmedlem, Søren Østergaard A/S (www.ostergaardentreprise.dk) 
à Bestyrelsesmedlem, Himmerlandskød A/S (www.himmerlandskoed.dk) 
à Bestyrelsesformand, YOUR AGE (www.yourage.dk) 
à Bestyrelsesformand, SelvTak (www.selvtak.dk) 
à Bestyrelsesmedlem, Erhverv Aarhus (www.erhvervaarhus.dk) 
à Bestyrelsesformand, Smag & Slægt (www.meresmag.dk) 
à Bestyrelsesmedlem, AjourCare (www.ajourcare.dk) 
à Bestyrelsesmedlem, Studenterhus Aarhus (www.studenterhusaarhus.dk) 
à Bestyrelsesmedlem, Otto Mønsted Kollegiet (www.oma-kollegiet.dk) 
à Bestyrelsesformand, Akademiet for Talentfulde Unge Region Midt 

(www.atumidt.dk) 
à Bestyrelsesformand, Foreningen Skagens Venner (www.skagensvenner.dk) 
à Bestyrelsesformand, DKPU (www.dkpu.dk) 
à Advisory Board medlem, Vicuras (www.vicuras.dk) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aarhus, 2019.08.28 / K. Boldsen 


