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Forretningsudvikling – Strategi – Økonomi  
Mindre og mellemstore virksomheder  
Med mig som bestyrelsesmedlem får I en ressourcestærk og engageret teamplayer, der brænder 
for at omsætte gode ideer til handlinger. Jeg brænder for at hjælpe andre med at nå deres mål 
og værdsætter at løse opgaver hurtigt, enkelt og pragmatisk, med respekt for de involverede.  

Jeg har i mange år arbejdet med forretningsudvikling og strategi med fokus på sund vækst – og 
er stærk i udvikling af enkle opfølgningsprocesser for strategiimplementering. Jeg har været 
facilitator ved strategi- og forretningsudviklingsprocesser.  

Jeg har mange års erfaring som deltager i bestyrelsesmøder, hvor jeg har rådgivet bestyrelsen 
indenfor mange områder. Jeg får ofte ros for at kunne udvikle og designe relevant og overskuelig 
bestyrelses- og ledelsesrapportering, herunder at gøre det komplekse enkelt og anvendeligt som 
beslutningsgrundlag. Jeg er stærk til vurdering af risici og processer. Jeg er god til at formidle 
svært stof på forståelig og anvendelig måde. 

Jeg er selv en rutineret leder og har stor erfaring som sparringspartner for administrerende 
direktører og bestyrelser om økonomi, forretningsudvikling, strategi, samarbejde og andre 
ledelsesmæssige overvejelser, herunder erfaring med udvikling af ejerstrategi samt strategi for 
udvikling af virksomheden – også de virksomheder, hvor jeg selv har været ejer. Jeg er hurtigt 
til at overskue og vurdere komplekse situationer.  

Jeg har ofte været tovholder ved køb og salg af virksomheder, etablering i udlandet samt ved 
komplicerede omstruktureringer og organisationsændringer. Jeg er tillige en stærk forhandler. 

Jeg har været ejerleder i mange år og har opstartet og udviklet egen virksomhed som voksede 
betydeligt over en kort årrække. Som leder og ejer var jeg med til at gennemføre en turnaround, 
der betød at indtjeningen i virksomheden blev mangedoblet over nogle år.  

Jeg har et stort netværk, som jeg gerne bringer i spil, hvor det måtte være relevant.  

Professionelle kompetencer:   Personlige kompetencer: 
 Strategi- og forretningsudvikling samt 

eksekvering og facilitering 
 Ledelse og organisation / Bestyrelsesarbejde  
 Økonomi og finansiering  
 Ledelsesrapportering og opfølgningsprocesser  
 Compliance, risikostyring og optimering af 

forretningprocesser 
 Generationsskifte / omstrukturering 
 Køb og Salg af virksomheder - Stærk forhandler 
 International erfaring 

 Vækst- og forandringsdriver 
 Visionær og langsigtet 
 Analytisk og procesorienteret med overblik  
 Engageret og vedholdende  
 Iderig, åben og ærlig 
 Teamplayer  
 Udadvendt med højt drive og godt humør  
 Resultatorienteret.  
 Omgås andre med respekt og i øjenhøjde 
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Erhvervserfaring: Uddannelse: 
2020- nu Egen rådgivningsvirksomhed  
2015-2020 Partner, REDMARK Statsautorisert 

Revisionspartnerselskab   
2012-2014 Partner, Ankjær-Jensen 

Statsautoriserede revisorer 
 Resultater: Egen start-up med 

betydelig vækst i perioden.  
1978-2011 Partner, BDO Statsautoriseret  

Revisionsaktieselskab 
 Roller:  

Regionsleder  
Leder af forretningsudvalg  
Afdelingsleder  
International Liaison Partner  
Formand for og medlem af udvalg for 
økonomi, salg og overskudsdeling 
Medlem af Regional Board for Europa 
Resultater: Udvikling fra 45 til 130 
ansatte – større vækst i indtjening. 
Effektiv organisation. Fik Danmark på 
landkortet i en stor international 
organisation.  

 

1989 Statsautoriseret revisor  
 
2020 Certificeret strategikonsulent, 

MakeMyStrategy™  
  
2013-2014 Bestyrelsesuddannelse, Strategic 

Board Room, Board Governance 
 
2013 Rekonstruktion, Jura, Københavns 

Universitet   
    
2001-2003 BDO Ledergrad, Speciale i 

Videnledelse  
 
1987  Cand. merc. aud.  
 
1983 HD i Regnskabsvæsen 
 
1978-2020 Deltagelse i interne og eksterne 

kurser, senest blandt andet:  
 Virksomhedsstrukturer, Generations-

skifte, Rekonstruktion, Værdi-
ansættelse af virksomheder,  
Digitalisering, Bestyrelsesarbejde i 
offentllige virksomheder.  

 

Bestyrelsesposter: 
2017-  Bestyrelsesmedlem, Furesø Golf Klub, 

en af Danmarks største golfklubber 
med ca. 1.900 medlemmer, 20 ansatte 
og indtægter for ca. 15 mio kr.  
Formand for Klubudvalg og 
Benchmark udvalg 

     
1987- Kasserer i ejerforening  
 

Professionelle Netværk: 
2019-  Medlem af Bestyrelseskvinder 
2019-  Businessmentor DTU Science Park 
2019- Vækstambassadør, Vækstfonden 

Tidligere bestyrelsesposter m.v.: 
2015-2019  Bestyrelsesmedlem, Astma-Allergi 

Danmark, forening med knap 10.000 
medlemmer og indtægter for ca. 18 
mio. kr. 

 
2007-2012  Bestyrelsesmedlem, Copenhagen 

Alliance, Wonderful Copenhagens 
kultur- og erhvervsnetværk 

 
2008-2009 Medlem af Regional Board for Europa 

inden for BDO International 
 
2006-2007 Leder af nyetableret forretningsudvalg 

for region Sjællan
2017- Medstifter og driver af Netværk for 

kvinder, der arbejder med Insolvens 
2012-2017 BS 5 netværksgruppe under Bygge 

societetet   
 

Sprog 
Engelsk – Flydende i skrift og tale 
Tysk – Godt kendskab / har arbejdet med tyske 
virksomheder  
Fransk – basalt kendskab  
Svensk / Norsk – læser og forstår 

 
 
 
Personlige oplysninger  
Jeg er gift med Steen Søborg Christensen. Børn: Jonas 
(1990). Min fritid bruger jeg på familie og venner, hus 
og have og på at læse. Sommerferien går ofte til 
Bornholm og jeg rejser gerne når muligheden byder 
sig. Jeg holder mig i form ved spinning, yoga og golf. 
Tidligere har jeg dyrket håndbold på elite niveau. 


