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Min professionelle erfaring stammer fra ledelse og forretningsudvikling på 

øverste niveau i F.L. Smidth Koncernen, Zoologisk Have i København, 

Ejendomsfonden Copenhagen International School og Chas. Hude A/S.  

Jeg er bestyrelsesmedlem i Ejendomsfonden Copenhagen International School 

og min bestyrelses baggrund tager afsæt i adskillige interne bestyrelsesposter i 

F.L. Smidth Koncernen og Zoo Food & Shop A/S samt intern deltagelse i 

bestyrelsesarbejde/møder på den anden side af bordet som 

CFO/Økonomidirektør gennem mere end 20 år. 

 

Mit udgangspunkt er i de klassiske CFO-discipliner og projektstyring, som jeg 

med stor erfaring både strategisk og operationelt mestrer fuldt ud. Jeg er 

resultat- og udviklingsorienteret og har som medlem af direktioner inden for 

oplevelsesøkonomi og projektvirksomhed i mere end 20 år opnået stor erfaring 

med direktionsarbejde og mange års erfaring med bestyrelsesarbejde på begge 

sider af bordet.  

Strategisk forretningsudvikling, digitalisering og forandringsledelse, 

projektledelse og controlling, fokus på vækst og optimering er udnyttede stærke 

kompetencer, som jeg har brugt i dette arbejde.  

Min driver i mit arbejde er at se virksomheder udvikle sig; vokse og bidrage 

såvel økonomisk, ansvarligt, respektfuldt og til anerkendelse. Blive til 

virksomheder som både er attraktive for investorer og medarbejdere. 

En smagsprøve på nogle af de resultater jeg har deltaget i at skabe som 

direktion/bestyrelse er: 

• Ejendomsfonden Copenhagen International School – beslutningsoplæg 

til/samt opførelse af ny skole i Nordhavnen 

 

• Zoologisk Have i København - Udarbejdelse og implementering af strategi 

for professionalisering og modernisering af organisationen samt 

gennemførelse af diverse store projekter (Elefanthus, flodhestehus, savanne 

samt arktisk ring) 

 

• F.L. Smidth Materials Handling - Velgennemført opstart af ny delkoncern 

med 5 udenlandske enheder – 3 i Tyskland, 1 i Holland, 1 i Sverige. 

Strategi udarbejdet og Scoreboard med KPI’ere implementeret i koncernen 

 

For at give og modtage sparring samt holde mig ajour med trends i erhvervslivet 

deltager jeg i flere relevante netværk. 
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