
	

	

	   

                               

    

I bestyrelseslokalet brænder jeg for at bidrage til at virksomheden får større succes, tjener 
flere penge og at ledelsen føler et større overblik og overskud gennem mere passionerede og 
kompetente medarbejdere.  
 
Jeg skaber værdi gennem: 

• Sparring på strategisk niveau  
• Optimeringsmuligheder, vurdering af risici og håndtering af vanskelige problemstillinger 
• Fokus på forretningsudviklingen, så målsætninger eksekveres og bundlinjes øges 
• At udfordre positivt, bringe nye ideer på banen, der udnytter virksomhedens potentialer 
• Fokus på sammenhængskraften. Fx ledelse, økonomi, salg, kultur, organisering, struktur, processer 

og teams 
• Hjælp til at træffe gennemarbejdede og helhjertede beslutninger, som alle committer sig til 
• Kommunikation af beslutninger på en forståelig måde og med et stærkt fokus på why 

 
Min professionelle baggrund er 20 års ledererfaring. Heraf 10 år på toplederniveau. Ansvarlig for 17 
filialer, 150 medarbejdere og 40.000 kunder  
5 års erfaring med rådgivning og udvikling af små og mellemstore virksomheder på både strategisk, taktisk 
og operationelt niveau. Jeg har gennem mere end 25 år trænet og dygtiggjort ledere og sælgere. Jeg har 
været sparringspartner for både direktører og mellemledere. Har siden 2015 været medejer af PlusPart 
ApS, hvis forretningsområder er rådgivning og bestyrelsesarbejde.  
 
Spidskompetencer:  

• Strategi – og omsætte strategi til handling og resultater 
• Ledelse & kommunikation  
• Forretningsudvikling og HR 
• Salg, kundefokus og salgsledelse 
• High Performance Team og kultur, der sikrer sammenhængskraft og resultater  
• Udviklingsforløb og læringsprocesser, der skaber værdi for virksomheden  

 
Personlig profil  
Som person er jeg ambitiøs og handlekraftig. Jeg har en positiv og optimistisk tilgang. Jeg er god til at 
bevare overblikket, og fastholde den røde tråd. Min stil er autentisk og jeg nyder når strategiske 
målsætninger omsættes til taktiske og operationelle handlingsplaner, der eksekveres. Jeg er en god lytter og 
formidler. Jeg har et stort netværk, som jeg gerne aktiverer ved behov. 
 
Netværk 
Er medlem af VL19, Bestyrelseskvinder, Nordjysk forening for bestyrelsesmedlemmer, Erhvervskvinder og 
Erhverv Norddanmark og deltager i mange forskellige informationsmøder og foredrag.   
 
Privat er jeg en aktiv sportsudøver, der løber, går i fitness og spiller golf. Derudover holder jeg meget af 
afslapning i vores sommerhus i Blokhus, samvær med vores børn, familie og venner, rejser og nye input.  

	

Adresse:  Strandvejen 3, 7, lejl. 3, 9000 Aalborg 
Telefon:  22221216 
Mail:  tina@pluspart.dk 
Født:  20. januar 1969 
Familie:   Gift med Torben Simonsen, selvstændig.  
  2 piger: 22 og 23 år. 2 bonusdrenge: 20 og 22 år  
   

														Bestyrelsesprofil	Tina	Fredensborg	

Strategi,	ledelse	&	kommunikation,	forretningsudvikling,	salg	og	kundefokus,	team-	og	kultur	


