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Bestyrelsesprofil og CV 

Navn: Dorte Skovbo  
Adresse: Niels W. Gades Vej 19, 8000 Aarhus 
Telefon: 2013 0951 
Mail: dorte@skovboincrease.dk 
Familie: Gift med Christian Skovbo, stifter og ejer af Aduro A/S  
 Forældre til Alexander (1999) og Matthias (2001)  
LinkedIn: www.linkedin.com/in/dorteskovbo/ 
Web:  www.skovboincrease.dk 

 

Bestyrelsesprofil med stærke digitale og kommercielle kompetencer  
- Dedikeret sparringspartner med både strategisk og operationel erfaring 

Min professionelle baggrund er formet af kommercielle roller på strategisk niveau i SMV-segmentet og 
som Marketing Business Partner/ Marketing Director i it-koncernen EG A/S.  

I 2016 startede jeg Skovbo Increase, hvor jeg er sparringspartner på udvikling og vækst i SMV’ere med 
digital transformation som katalysator. Det er især virksomheder inden for IT, Tech, Software (SaaS), og 
konsulentbranchen, jeg har erfaring med. 

Digital transformation med udgangspunkt i virksomhedens mål og forretningsstrategi 

De mange år i it-branchen har givet mig stor erfaring med digital transformation af hele virksomhedens 
værdikæde. Jeg sætter virksomhedens strategiske målsætninger i centrum og fokuserer på, hvordan 
digitaliseringen kan understøtte strategien og effektivisere indfrielse af målene. 

Jeg har hjulpet en række SMV’er med digital transformation af deres kommercielle funktioner, og jeg har 
stor erfaring med både inbound marketing og account based marketing som digitale virkemidler til at øge 
virksomhedens konkurrenceevne. 

Derudover har jeg erfaring med at transformere time- og projektforretninger til abonnementsservice. Uanset 
hvor i virksomhedens værdikæde den digitale transformation sker, så arbejder jeg altid ud fra en 
målsætning om at øge virksomhedens konkurrenceevne. 

Værdiskabende og motiverende bestyrelsesarbejde, der gør en forskel 

Det er vigtigt for mig, at bestyrelsens sparring er kompetent og konstruktiv, så direktionen oplever 
samarbejdet som værdiskabende og motiverende for det videre arbejde i organisationen. 

Som person er jeg en engageret og forandringsparat sparringspartner, der både udfordrer og inspirerer. 
Jeg sparrer også meget gerne mellem møderne, da det er min erfaring, at det ofte er i den proces, det 
strategiske overblik bedst transformeres til vækst og værdi. 

Praktisk bestyrelseserfaring suppleret med bestyrelsesuddannelser 

Min praktiske erfaring er suppleret med Executive Board Programme, INSEAD og Bestyrelsesformands-
uddannelsen fra Aarhus BSS (Aarhus Universitet). Desuden er jeg aktiv i netværket Bestyrelseskvinder.  
Se mine bestyrelsesposter og udvalgte referencer på næste side. 
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Bestyrelseserfaring  

2021 -  Konsulenthuset Ballisager – Rekruttering og outplacement, bestyrelsesmedlem 
2021 - TriVision A/S – Vision-løsninger og Product Intelligence, bestyrelsesmedlem 
2019 - Kaastrup Andersen A/S - Digitaliserings- og konsulenthus, bestyrelsesmedlem 
2019 –  Cadesign Form A/S - Digitalt visuelt kommunikationsbureau, bestyrelsesmedlem 
2019 -  Bestyrelseskvinder – Bestyrelsesnetværk, bestyrelsesmedlem (hoved og lolokalbestyrelse)   
2018 -  Mileage Book A/S - Digital kørebogsløsning (SaaS), bestyrelsesmedlem og investor 

Uddannelse og netværk 

2020 -  DigitalLead, Danmarks nationale klynge for digitale teknologier, netværk   
2020 - Board Excellence, netværk 
2019 - Bestyrelseskvinder, netværk 
2019 Executive Board Programme, Scandinavian Executive Institute & INSEAD 
2018 – 2019 Bestyrelsesformandsuddannelsen, Aarhus BSS (Aarhus Universitet) 
2018   Nordic Angel Programme, NAP II (DanBAN) 
1997 – 1999 HA, 2.del - Afsætning, Aarhus BSS (Aarhus Universitet) 
1993 – 1995 HD, 1. del, Aalborg Universitet 

Erhvervserfaring 

2016 -  Skovbo Increase – Direktør/ rådgiver, se mere på: www.skovboincrease.dk 
2012 - 2016  EG A/S (IT-koncern) - Marketing Business Partner for Danmark, Sverige og Norge 
2007 – 2011 EG Retail EG A/S, Marketing Director, (Datterselskab i EG A/S) 
2003 – 2007 IT Gruppen A/S, Marketing Director, (IT Gruppen opkøbes af EG A/S) 
1997 – 2002 LINDBERG EYEWEAR A/S, Area Sales Manager for Nordeuropa 
1995 – 1997 Lene Bjerre Design A/S, Sales Professional med bopæl i Hamburg 

Referenceudtalelser fra udvalgte bestyrelsesprofiler  

’Dorte Skovbo er et stærkt aktiv i vores bestyrelse. Hun er fagkompetent inden for marketing, digitalisering 
og salg, og hun sikrer, at vi går strategisk til værks og sætter de rigtige ting i gang på vores vækstrejse. 
Samtidig er hun med til at skabe en bedre forståelse for de ting, vi sætter i gang, i den øvrige 
bestyrelse, og så er hun ikke bange for gå tættere på driften, så jeg undgår at blive et forstyrrende filter 
inden for de faglige områder, hvor jeg ikke selv er fagkompetent. På den måde bidrager Dorte også 
meget konkret til vores vækst’.  
Per Lybeck, CEO og partner i Cadesign Form A/S 
 
’Dorte Skovbo kommer med en stor erfaring inden for det digitale område, som er central for vores 
forretning. I bestyrelsen bringer hun sin viden og erfaring i spil dér, hvor vi oplever et behov eller en 
udfordring, og det gælder både på operationelt, taktisk og strategisk niveau. Dorte er arbejdsom og gør 
sig umage. Hun kommer velforberedt til møderne, og hun har ikke blot læst på stoffet, men har også 
brugt tid på analyse, tanker mm. Dorte er tilgængelig imellem møder og rækker altid proaktivt ud, når hun 
støder på viden, der er relevant for os. Frem for alt er Dorte behageligt selskab, og vi kan drøfte tingene 
på en afslappet og tillidsfuld måde, fordi hun lynhurtigt fanger, hvad der er på spil’.  
Anton Kaastrup-Hansen, CTO, medejer og bestyrelsesformand i Kaastrup Andersen A/S 
 


