
Marts 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Bestyrelseserfaring 
De seneste 10 år har jeg arbejdet i 
bestyrelser i virksomheder og 
interesseorganisationer indenfor mit felt, 
som er affald og ressourcer, byggeri og 
anlæg.  
 
I bestyrelsen i Museum Skanderborg 
bidrager jeg primært med 
ledelsessparring og forretningsudvikling. 
 
Undervejs har jeg suppleret mit 
bestyrelsesarbejde med bestyrelses-
uddannelse.  
 
Personligt 
Jeg har et højt energiniveau. Jeg er 
ambitiøs og visionær. Jeg sætter retning, 
er velorganiseret og struktureret. Hurtig i 
tanke, tale og handling.  
 
Jeg er stærk på relationsledelse, og jeg er 
optaget af, hvordan jeg kan spille andre 
gode. Man siger om mig, at jeg er en 
skarp kommunikator med 
gennemslagskraft og god udstråling.  
 
Jeg gift med Lars Jung, der er politimand i 
Østjyllands politi i Aarhus. Vi har 
tilsammen fire børn på 23 - 30 år. Vi 
bruger vores fritid på løb, vandring, 
skiløb, vinterbadning og storbyferier. 
 
Kontakt 
Annemette Fuglsang 
Skovkanten 3, 8660 Skanderborg  
Mobil 30 26 30 60 
Mail annemettefuglsang@gmail.com 
LinkedIn 
https://www.linkedin.com/in/annemette
fuglsang/ 

 
 

Bestyrelseskandidatur 
ANNEMETTE FUGLSANG 
 
*Affald og ressourcer *Byggeri og anlæg *Bæredygtighed 
*Cirkulær økonomi *Forretningsudvikling *Kunderejse 
 
Danmark er det land i Europa, der producerer mest affald. 
Byggebranchen udleder 40 % af den samlede CO2 globalt. 
Samarbejdet mellem offentlige og private virksomheder skal 
styrkes, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling.  
Dét er min hverdag! 
 
Mit bidrag i bestyrelseslokalet 
Jeg har ingeniørens nysgerrighed, udfordrer gerne det 
eksisterende og går efter resultater, der virker i praksis. Mit 
fokus er procesoptimering og digitalisering, og jeg er drevet af, 
hvordan vi kan udvikle en forretningsorienteret organisation. 
 
Jeg tænker politisk og strategisk, og omsætter visioner og 
strategier til daglig drift, så det giver mening for medarbejderne 
og tilfører værdi for kunderne. Jeg er ambitiøs på 
virksomhedens vegne. 
 
De seneste 14 år har jeg som direktion samarbejdet med 
skiftende bestyrelser. Den erfaring bruger jeg i mit eget 
bestyrelsesarbejde, hvor jeg lægger vægt på, at vi som 
bestyrelse skal være en værdifuld sparringspartner for 
direktionen, og at vi bidrager med god energi til hverdagen.  
 
Erhvervskarriere 
De sidste 14 år har jeg været direktør i Renosyd, som er en 
offentlig virksomhed, der håndterer alt affald i Skanderborg og 
Odder kommuner. Jeg er optaget af, hvordan vi kan minimere 
mængden af affald og udnytte ressourcerne i affaldet optimalt.  
 
Jeg har mere end 20 års erfaring fra bygge- og anlægsbranchen, 
hvor jeg har arbejdet med ledelse og styring af byggeri og store 
anlægsprojekter. Jeg kender dagligdagen på byggepladsen og de 
mekanikker, der påvirker samarbejdet mellem byggeriets 
forskellige parter på godt og ondt. 
 
Der er store udfordringer i den cirkulære værdikæde fra design 
og produktion, til genbrug og genanvendelse af f.eks. 
byggematerialer. Både som direktion og bestyrelsesmedlem 
arbejde jeg for at skabe gode samarbejder, da det er nødvendigt 
for at indfri ambitionerne om cirkulære økonomi. 
 
I EU og på nationalt niveau vedtages der ambitiøse mål for miljø 
og klima, der vil tilskynde virksomhederne til grøn omstilling. Jeg 
kender det politiske landskab og de nye rammevilkår, der vil 
påvirke og ændre virksomhedernes muligheder for 
forretningsudvikling i de kommende år.  
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BESTYRELSESPOSTER  
 

 

2022 -  Bestyrelsesmedlem Kingo Recycling A/S, https://kingorecycling.biz/ 
  

2021 -  Bestyrelsesmedlem Erhverv Skanderborg, https://erhvervskanderborg.dk/ 
 

2019 -  Næstformand i bestyrelsen i Museum Skanderborg, www.museumskanderborg.dk 
 

2018 - Rådgiver i bestyrelsen i Dansk Affaldsforening, www.danskaffaldsforening.dk 
 

2010 - Bestyrelsesmedlem Dansk Restprodukthåndtering, www.drh-amba.dk 
 

  
ERHVERVSERFARING  
 

 

2008 -   Direktør, Renosyd, affaldsselskab i Skanderborg og Odder Kommuner, www.renosyd.dk 
 

1999 - 2008 Tilsynschef (8 år) og kvalitets- og miljøkoordinator, Vejdirektoratets Anlægsområde, Skanderborg  
 

1990 - 1999 Sektionsleder (4 år) og ingeniør, Banedanmark, Århus og København 
 

1986 - 1990 Entrepriseleder, Rasmussen & Schiøtz A/S, Århus  
 

  
  
UDDANNELSE (med afsluttende eksamen) 
 

 

2021 - 2022 Aarhus BSS Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er 
 

2018 - 2019  CBS Executive Bestyrelsesuddannelse 
 

1999 - 2000 Kurser i selvevaluering iht. Business Excellence Modellen (EFQM), assessoruddannelse 
 

1991 - 1995 Kurser i kvalitetsstyring og miljøledelse efter ISO 9000 og 14000, auditoruddannelse 
 

1982 - 1986 Teknikumingeniør fra Aarhus Teknikum, byggeteknisk studieretning  
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