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Gennem ledende roller i rederier og forsikringsvirksomhed har jeg leveret betydelige, positive resultater, strategisk, 
taktisk og operationelt. Jeg har opbygget internationale stærke kompetencer inden for forhandling af en lang række 
komplekse kontrakter fra transport, køb og salg til håndtering af omfattende disputter og afdækning af risici og 
forsikringer. Jeg oversætter komplekse sager til mere spiselige bidder, og som jurist har jeg samtidig et solidt øje for 
juridiske aspekter. Jeg har udviklet strategiplaner, moderniseret salgsstrategier og stået for gennemgribende 
omorganisering, og optimering af processer indenfor risikoafdækning, compliance og administration. Som P/L ansvarlig 
har driftsøkonomi været en del af min hverdag. 

Med et globalt mindset har jeg opbygget solide kompetencer indenfor ledelse, udvikling af organisationer og optimering 
af samarbejde mellem forskellige kulturer og niveauer i organisationen. Fokus på kundepleje og opbygning af relationer 
har min store opmærksomhed og er naturligt for mig.  

Jeg får energi af gode handler og fremdrift, hvor jeg kan bidrage til positive resultater. Som betroet rådgiver og 
bestyrelsesmedlem leverer jeg forretningsdrevne resultater med respekt for mennesker og en bæredygtig fremtid. Jeg 
er kommunikativ stærk og befinder mig godt på både parket- og betongulvet.  

Jeg bidrager i bestyrelsen med min indsigt i forretning, strategi, økonomi, min internationale baggrund, mit netværk, 
forståelse af organisationer og deres potentiale. Jeg er visionær, tænker utraditionelt og er stærkt optaget af at finde 
brugbare løsninger. Min energi og engagement er højt, og som selvstændig er jeg fleksibel og går til opgaverne med 
ansvar, respekt, positivitet og åbenhed, samtidig med at jeg er åben for ny læring. 

 
Bestyrelseserfaring: 
Trans-it AS (fra feb. 2020-)  I  Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (2007-2009) / Danish Shipowners Accident 
Insurance Association (2007-2009)  I Aframax Shipping A/S (1995-1998)  I  Panmax Investments A/S (1990-1996)  I  CMI 
(Comite Maritime Internationale)  I  MDC (Maritime Development Center Steering Committee)  
 
Professionel baggrund: Shipping, Forsikring og Ledelse 
Senior Vice President og Head of Skuld i København, Vice President og Head of Insurance & Claims i Rederiet Torm og 
andre senior positioner i shipping virksomheder. Min uddannelse inkluderer en Cand.Jur fra KU, Bachelor of Commerce 
Degree i Transport og et Executive Board Program fra Insead i Frankrig. Jeg har gennemgået omfattende 
lederudviklingsprogrammer og jeg er uddannet Erhvervs- og Transition Coach.  
Fra 1999 til 2019 har jeg været sagkyndig dommer I Sø- og Handelsretten og By- og Landsretter. 
 
Grundlægger af VisionRoomDk  
Rådgivning indenfor udvikling af lederskab og organisationer, executive coaching og outplacement.  
Facilitering og undervisning. 
 

       
International profil med baggrund i shipping og forsikring 
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