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Telefon: +45 22 65 67 14 

E-mail: kbo@solitwork.com 

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

Website: www.karinaboldsen.com 

Født: 01.03.1968 

Familie: Gift med Mogens, mor til Cathrine på 14 

	

Strategi, ledelse og digitalisering 
Min bestyrelseskarriere tager afsæt i strategi og ledelse, digitalisering og 

generationsskifte. Som bestyrelsesmedlem er jeg aktivt arbejdende med fokus på 

at eksekvere de mål, som direktionen og bestyrelsen sammen har beskrevet. Jeg 

har igennem min karriere skabt værdi i ledende roller ved at opbygge og 

videreudvikle organisationer, teams og projekter. Som en strategisk medspiller har 

jeg igangsat beslutninger, der har haft betydning både internt og eksternt. 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 eller nye tiltag – både 

strategisk og operationelt. Mange virksomheder klarer fint driften i det daglige, men 

når tiden er til at tage et større skridt ved f.eks. at erobre nye markeder, har en del 

virksomheder behov for kompetent, ekstern assistance, for at minimere de risici, 

der altid vil være forbundet med en sådan proces. I mit bestyrelsesarbejde tager jeg 

altid udgangspunkt i den enkelte virksomhed og ikke nødvendigvis i de mere 

generelle bestyrelsestermer. Når jeg laver en plan for forretningens udvikling er 

udgangspunktet i første afsæt ressourcer og potentiale. Mit tunge netværk danner 

afsæt for en effektiv bestyrelsessammensætning og dette netværk får du adgang til, 

ved at vælge mig til opgaven. Jeg har indgået i bestyrelser i ejerledede 

virksomheder, familievirksomheder, finansielle virksomheder og 

landbrugsvirksomheder.  
 

Spidskompetencer 
Strategi og ledelse   Forretningsudvikling   Digitalisering 

Organisationsudvikling  Økonomi/finansiering  HR 

Samarbejde i bestyrelsen  Salg og marketing   Kommunikation 

Konflikthåndtering   Generationsskifte   Processtyring



 
 

	

Uddannelse 
Board Governance 2013/14, Finanssektorens Uddannelsescenter 

Uddannelse for bestyrelsesformænd 2017/18, Aarhus Universitet 

Ekstern censor i faget: Udvidet bestyrelsesansvar (Diplomlederuddannelse) 

 

Erhverv 
Kommerciel direktør i Solitwork 

Ejer af www.karinaboldsen.dk 

 

Bestyrelsesposter 
VestjyskBANK bestyrelsesmedlem, 2015 – nu  

Volkswagen Grenaa bestyrelsesmedlem, 2017 – nu  

Campfire & Co. bestyrelsesmedlem, 2015 – nu 

Erhverv Aarhus bestyrelsesmedlem, 2014 – nu 

Tzacho bestyrelsesmedlem, 2017 – nu 

Studenterhus Aarhus bestyrelsesmedlem, 2007 – nu 

Arne Elkjær bestyrelsesformand, 2016 – nu 

Wad LANDSKABSARKITEKTER bestyrelsesformand, 2016 – nu 

Servico Aps bestyrelsesformand, 2015 – nu 

Himmerlandskød bestyrelsesmedlem 2018 - nu 

 

Netværk 
Erhverv Aarhus   Aarhus Elite – AGF   ARoS 

Relationsfabrikken   VL 95     Glade Chefer 

Erhversforum    Business Club Aarhus    

 

 


