
 

 

 

 

 

 

 

 

Spidskompetencer 
Bred leder-/bestyrelseserfaring, spidskompetencer inden for: 
o Strategi- og forretnings-

udvikling og HR 
o Ledelse og kommunikation 
o Salg, kundefokus og 

salgsledelse 

 

o High Performance Team 
og kulturprocesser 

o Økonomi og målstyring 
o Udnyttelse af 

vækstpotentiale 

Bestyrelser 
Public Image 
Bestyrelseskvinder NORD 
Danbolig, Nørresundby 
Bisidderhjælpen 
Valentin Brands 
 

 Formand 
 Medlem, opstiller til formand 
 Advisory board medlem 
 Formand 
 Advisory board medlem 
  

2016–  
2018–  
2016–2018 
2017–2018 
2015–2016  

 
 

Professionelle baggrund 
20 års ledererfaring. 10 års på toplederniveau 

Ansvarlig for 17 filialer. 150 medarbejdere. 40.000 kunder 

6 års erfaring med rådgivning og sparring  

Af direktører og mellemledere i små og mellemstore virksomheder. 

25 års undervisningserfaring   

I ledelse, salg- og salgsledelse, team og kulturprocesser, strategi og 

forretningsudvikling, kommunikation 

Selvstændig – medindehaver af PlusPart 

Coach og hypnoterapeut 

Certificeret i måling af kultur og forskellige person- og teamanalyser 

I bestyrelseslokalet… 
Bidrager jeg med at træffe kompetente beslutninger, der sikrer rette 

prioritering, fremdrift, øget indtjening og større succes 

Udforsker optimeringsmuligheder med mennesker i centrum 

Bringer ideer på banen, overvinder vanskelige problemstillinger og 

sikrer ledelsen får større overblik 

Netværk 

• VL19 

• Bestyrelseskvinder 

• Nordjyske forening for 
bestyrelsesmedlemmer 

• Erhverv Norddanmark 

• Deltager i mange møder 
og foredrag 

• Et stort netværk jeg gerne 
aktiverer  

 

 
 

• Medejer 

• Rådgivning og 
bestyrelsesarbejde 

• Ydet rådgivning til 68 
virksomheder på 3 år 

• www.pluspart.dk 
 

 

Bestyrelsesarbejde, fordi jeg brænder for, at 
o Gøre en forskel for ejerne og støtte op om at mål lykkes 
o Skabe værdi for ejerne, virksomheden og organisationen 
o Være sparringspartner og sikre rum til dialog om ideer/tanker 
o Teams, der med forskellige kompetencer, skaber merværdi 
o Bringe erfaringer i spil – både egne og andres fra de mange 

virksomheder, jeg kommer i 
o Professionalisere bestyrelsesarbejdet endnu mere  

                                 

Personlig profil  
Positiv og handlekraftig.  

Ambitiøs. God til at bevare 

overblik, fastholde den røde og 

tråd, sikre eksekvering og meget 

mere…. 

 

– altid med en nysgerrig og 

lyttende tilgang  

 

Privat  
Gift med Torben. Har 2 piger på 

23 og 24 år samt 2 bonusdrenge 

på 20 og 23 år.   Nyder samvær 

med familie og venner. Dyrker 

fitness, løb, golf og yoga.  

 

Tina Fredensborg 
tina@pluspart.dk  

+45 22 22 12 16 

Født i 1969 

Bor i Aalborg  

LinkedIn:  

https://www.linkedin.com/in/tinafredensborg/  

 

 

Bestyrelsesprofil 
Strategi – forretningsudvikling – ledelse - salg  

Resultater 
Public Image: Vækst gennem ny strategi, forretningsudvikling, samt 

øget salgs- og indtjeningsfokus  

Danbolig: Øgede markedsandele gennem organisationsudvikling, 

ledelse, teamprocesser og markant øget fokus på salgskompetencer 

mailto:tina@pluspart.dk
https://www.linkedin.com/in/tinafredensborg/

