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Bestyrelseskandidat til små og mellemstore virksomheder 

Du ønsker som ejerleder en god indtjening, en gnidningsfri drift og en fremtid med nye muligheder. 

Med undertegnede i bestyrelsen får I en energisk, konstruktiv og kvalificeret person, der med succes har drevet egen 

nicheproduktion i 17 år – og stadig gør det – i en virksomhed med egenudviklede inventarløsninger og 

totalindretning til sundhedssektoren. 

Jeg kender til at kæmpe for tingene. Uddannet bygningskonstruktør, på engelsk BTH i Horsens (Construction 

Architect). Ansat som 25-årig i Aalborg-virksomheden, inform as, som sælger og tegner og med ansvar for eksporten. 

I 2003 købte jeg hele virksomheden – for lån i banken og privat opsparing. Samtidig tog jeg en HD-uddannelse i 

organisation og ledelse. Kæmpede for at overleve finanskrisen. Bagefter opstart af nyt marked indenfor sundhed- og 

veterinærbranchen.  Mine mål og visioner kommer i hus, og jeg har et resultat på 9,5 mio. før skat i 2011-2012. 

 Erhvervsforløb: 

• 2019: Projektdirektør i Danish Healthcare Design A/S med ansvar for de store projekter i DK og eksport. 

 Ansvar for vores udviklingsafdeling – ejer 30%. 

• 2017: Opretter GT Advice ApS, bygherrerådgiver/investor i ejendomme. Ejer 100% sammen med min mand. 

• 2017: B2B GIFTS – ejer 50%. 

• 2016: Fusionerer med Climo, Hobro – 45 ansatte. Virksomheden flytter til Hobro. 

• 2015: Sælger til kapitalfonden, Vækst-Invest Nordjylland. Ejer 40%. 

• 2015: Opkøber Nordjysk Dentalfabrik, som producerer lejer og stole til sundhedsbranchen. 

• 2003: Køber Inform as i Aalborg – 30 ansatte – omsætning 30 mio. 

• 1997: Ansættes hos inform som Construction Architect og Indretningskonsulent. 

 

Hvad kan jeg tilbyde at hjælpe med i en bestyrelse? 

Jeg har stor produktionserfaring. 

Er god til at få struktur og overblik, som kommer i første række. Derefter er jeg god til at få øje på nye muligheder. 

Har i øvrigt et godt kendskab til kapitalfonde. 

God til at sælge og har stor eksporterfaring. Kan se, når der skal rykkes på eksporten. 

Mange års erfaring med at finde de rigtige medarbejdere. Hvem skal bruges hvor og hvorfor. 

Kæmpestort netværk. Jeg er jordnær, nærværende og god til at skabe tillid. 

Kan eventuelt bidrage økonomisk med en kapitaltilførsel. 

Privat:  Gift med Nils Frandsen (projektleder i entreprenørfirmaet A. Enggaard) – to teenagebørn og to bonusbørn. 

Fritid:  MTB – racercykel – deltaget i Rynkeby 2014. Tennis – ski – sommerhus i Blokhus. 

 

 


