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IT-iværksætter og virksomhedsejer med stærk digital profil 

Jeg er en driftig iværksætter, der arbejder for at fremme intelligent og økonomisk rentabel 

teknologi i landbruget. Til dagligt er jeg arbejdende investor i IT-virksomheden FieldSense 

A/S og har iværksat flere digitale initiativer i landbrugsbranchen gennem årene. Foruden IT 

er jeg velbevandret i økonomi og er medejer af en mellemstor landbrugsvirksomhed, 

Kallestrupgaard I/S, hvor vi i ejerkredsen har arbejdet dedikeret med en økonomisk trimning 

og succesfuld turnaround de seneste år.  

 

Ifølge Børsen har blot 12% af bestyrelsesmedlemmerne i Danmark en digital baggrund, 

hvilket kan holde virksomheden fra at komme med på det digitale væksttog. Min motivation 

for at arbejde i bestyrelsen er netop at kunne sikre en repræsentation af digitale 

kompetencer i bestyrelseslokalet med fokus på bundlinjen. Mine spidskompetencer er: 

 

· Strategi- og forretningsudvikling med fokus på virksomhedens digitale strategi  

· Innovation og disruption med fokus på opbygning af værdi i virksomheden 

· Markedsføring- og salgsledelse med fokus på at øge virksomhedens vækst  

· Digitalisering med fokus på at sikre en økonomisk rentabel drift af virksomheden  

 

Jeg har 4 års erfaring som repræsentantskabsmedlem i DLG, bestyrelsesmedlem i en 

sportsforening, 6 år som gårdrådsmedlem, medlem af et advisory board og er nyvalgt til 

Bestyrelseskvinders lokalbestyrelse. I bestyrelsesarbejdet drives jeg af at skabe målbare 

resultater i virksomheden og udfordre de eksisterende strukturer med henblik på fælles 

fremdrift. Bestyrelsens samarbejde omkring at nå mål og skabe værdi er altafgørende for 

virksomhedens succes. Herunder ses udvalgte resultater af mit teamarbejde:  

 

· Forretningsudvikling af et digitalt dashboard til landmænd, der er blevet hædret i pressen 

med ordene: “et paradigmeskifte for rådgivningen af den enkelte landmand.“  

· Markedsintroduktion af SaaS-produktet FieldSense, hvor jeg som markedschef stod for 

go-to-market eksekveringen og dækkede 2% af det danske landbrugsareal efter blot et år.  

· Opbygning af et online netværk i landbrugsbranchen med 2.000 medlemmer, hvor 

kunderne talte større virksomheder som OK a.m.b.a. og Bayer A/S.  

 

Min faglige baggrund er agrarøkonom med hovedfag i økonomi samt fag i IT, 

kommunikation og biologi fra Aarhus Universitet. Jeg er desuden uddannet ICF teamcoach 

og har taget en bestyrelsesuddannelse. Som person er jeg positiv, hårdtarbejdende, 

anerkendende, analytisk og motiveres i høj grad af økonomiske resultater. Jeg udfordrer 

gerne de eksisterende strukturer og stiller konstruktive spørgsmål, der kan bringe teamet 

og virksomheden videre.  
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Som bestyrelsesmedlem kan jeg tilføre virksomheden et digitalt fokus og et nyt sæt øjne, 

der favner alt fra de nyeste digitale trends i markedet til de traditionelle salgskanaler. Jeg 

besidder stærke analytiske kompetencer og har et solidt fokus på økonomien og bundlinjen 

i virksomheden. Med andre ord vil din virksomhed få et bestyrelsesmedlem, der er klar til at 

trække i arbejdstøjet og kan få ting til at ske.  

 

Privat er jeg en aktiv sportsudøver, der får energi af at løbe i naturen på Kallestrupgaard.  

Gården danner også rammen om min familie og venner, som jeg bruger megen tid med. 

Min passion er iværksætteri og innovation, hvor jeg i en årrække har hjulpet iværksættere 

frivilligt med sparring og mentoring. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


