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Grundlægger af VisionRoomDk  
Rådgivning, executive coaching, facilitering og undervisning. Bestyrelsesarbejde. 
AS3 Executive:      freelance rådgiver, coaching, outplacement og karriereafklaring  

 
Lederskab, Strategi og Organisationsudvikling – Shipping, Risk Management, Forsikring, Jura 
Passion for sundt lederskab og udvikling i sunde organisationer 
Gennemførelse af forandringer i organisationer inklusive fusioner. Opbygning af nye strukturer med fokus på en flad 
organisation, og modernisering af processer med forbedret finansielt og fagligt resultat til følge. Globalt mindset og stor 
international erfaring. Udvikling af mennesker og deres evne til samarbejde og fungere i teamwork gennem 
motiverende lederskab. ’Brobygger’ for optimeret samarbejde mellem forskellige kulturer og niveauer i organisationen, 
forretningsudvikling og gennemførelse af strategiplaner og budgetter. Optimering af riskmanagement programmer 
indenfor marine og non-marine forsikringer. Juridisk forståelse og udbredt kendskab til forhandling af kontrakter. 
Gennemførelse af kreative, innovative og succesfulde marketingsplaner og programmer med kunden i fokus. 
 

 
Bidrag I bestyrelsen: Visionær og innovativ  
 
Jeg tror på at fremtiden skabes gennem en stærk vision, et klart formål og et værdisæt der fokuserer på resultater, 
ejerskab, ansvar og bæredygtighed, og at forandringer bedst gennemføres med respekt og åbenhed. Inspirerende 
værdiskabelse med bidrag til udvikling af forretning, mennesker og organisationer. 
Risk Management, forsikring og juridiske kompetencer. Bidrager med energi og engagement til en positiv udvikling og 
resultater. Perspektivering og nye ideer, med en kreativ og frisk tilgang til opgaverne.  
 
Bestyrelseserfaring: 
Trans-it AS (fra feb. 2020-)  I  Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (2007-2009) / Danish Shipowners Accident 
Insurance Association (2007-2009)  I  Danish Defence Club (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)  I  International Business Club/CBS (2018-2019) 
 
Professionel baggrund: Ledelse, Shipping og Marine Forsikring 
Jeg er stifter af VisionRoomDk som arbejder med lederskab og udvikling af mennesker, coaching, rådgivning, strategi og 
organisationsudvikling for virksomheder. 
 
Tidligere var jeg Senior Vice President og Head of Skuld i København, Vice President og Head of Insurance & Claims i 
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. 
 

Personligt: Med en positiv natur og et åbent sind, lærer jeg nyt og skaber meningsfuld forandring. Kunst og musik fylder 
en del, og fysisk og mental træning foregår via løb, yoga, meditation og vinterbadning. Jeg nyder samvær med familie og 
venner og har en særlig glæde for trekking, ski, hav og byliv.  
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