
  Bestyrelsesprofil 

Kort om min baggrund 

Jeg har arbejdet som statsaut. revisor i et ”Big 4” revisionsfirma 

i 31 år. Heraf har jeg været partner i KPMG i 24 år efterfulgt af 

4 år som partner i Ernst & Young (EY).  

Jeg har som partner og HR-ansvarlig været en del af ledelsen i 

Aalborg afdelingen i KPMG/EY med ca. 70 medarbejdere. 

Jeg har siden juli 2018 drevet selvstændig 

konsulentvirksomhed i Asgård Finans med rådgivnings- og 

assistanceopgaver. 

Som statsaut. revisor følger jeg den lovpligtige 

efteruddannelse, der sikrer opretholdelse af mit faglige niveau, 

bl.a. indenfor rådgivning om selskabsstruktur, 

generationsskifte, regnskab, skat m.m. 

Jeg er gift med Frank O. Nielsen, og vi har 2 voksne døtre.  

Vores fælles store fritidsinteresse er at rejse, og vi har rejst i 

alle kontinenter. 

Jeg er født 15. februar 1958 i Tversted. 

 
I bestyrelseslokalet 
 

• Jeg kommer med godt humør og medvirker til en positiv, konstruktiv og ærlig dialog med direkte 

kommunikation og fokus på at nå et resultat.  

• Jeg har en bred erhvervserfaring og indsigt fra arbejde med virksomheder i alle størrelser, fra 

børsnoterede selskaber til mindre virksomheder.  

• Jeg kan bidrage med ledelseserfaring med fokus på værdiskabende vækst, herunder 

strategiarbejde, risikoanalyse etc. 

• Jeg kan medvirke til at stille krav til en økonomirapportering, der giver overblik, såvel internt som 

eksternt. Der er krav om hurtig og korrekt information om resultater og udviklingstendenser på 

væsentlige nøgleområder, målrettet de enkelte modtagere. 

• Jeg kan bidrage med erfaring indenfor organisationsudvikling og personaleledelse i bred forstand, 

herunder virksomhedskultur, rekruttering, uddannelse og udvikling af medarbejdere, arbejdsmiljø, 

stresshåndtering, kapacitetsplanlægning samt fastlæggelse af løn og bonussystemer. Dygtige og 

motiverede medarbejdere er et ”must” for alle virksomheder. 

• Jeg har stor viden og erfaring indenfor selskabsretlige og skattemæssige forhold og kan være 

sparringspartner og tovholder på vurdering af selskabsstruktur – eventuel nødvendig 

omstrukturering, generationsskifte, køb/salg af virksomhed, værdiansættelse af aktiver m.v. 

• Med min erfaring medvirker jeg til at sikre, at virksomheden er i compliance med regler indenfor 

selskabsretlige samt regnskabs- og skattemæssige forhold. 
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