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Annemette Fuglsang 
Skovkanten 3, 8660 Skanderborg  
Mail af@renosyd.dk  
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/annemettefuglsang/ 
Mobil 30 26 30 60 
Født 8. april 1961 
 
Jeg gift med Lars, der er politimand i Østjyllands politi i Århus. Vi har  
tilsammen 4 børn på 22 - 28 år. Vi bruger vores fritid og ferier på løb,  
vandring, skiløb, vinterbadning og storbyferier. 

 

Forretningsudvikling og bæredygtighed, der omsættes  
til daglig drift og tilfører værdi for kunderne. 
Med udgangspunkt i FN’s verdensmål tænker jeg CSR ind i forretningsmodellen. Jeg kan bidrage med at 
omsætte visioner og strategi til daglig drift, der tilfører værdi for kunderne. Jeg er skrap til at gøre det 
komplekse enkelt, så det giver mening for medarbejderne. Jeg har ingeniørens nysgerrighed, udfordrer det 
eksisterende og går efter resultater, der virker i praksis. Mit fokus er procesoptimering og digitalisering, og 
jeg er drevet af, hvordan vi til stadighed kan udvikle en kundeorienteret organisationskultur. 
 

Min professionelle baggrund er fra forsyningssektoren og bygge- og anlægsbranchen. Jeg har indgående 
kendskab til vilkårene for de offentlige virksomheder, der i højere og højere grad arbejder på 
markedslignende vilkår, som skal balanceres med de offentlige ejerinteresser. For at nå vores mål er vi 
afhængige af borgernes holdninger og adfærd. Jeg arbejder derfor på at integrere kundefokus og 
adfærdsdesign i forretningsforståelsen og virksomhedens strategi.  
 
Jeg brænder for at skabe en velfungerende organisation, at udvikle den og få den til at lykkedes. Jeg er 
ambitiøs på virksomhedens vegne, og jeg er drevet af at skabe nyttige resultater. Jeg har et højt energiniveau 
og i bestyrelsen arbejder jeg for, at vi bliver en værdifuld sparringspartner, som giver god energi til 
direktionen i det daglige arbejde. Jeg bidrager gerne som arbejdende bestyrelsesmedlem, når det er 
påkrævet.  
 
Mit bidrag i bestyrelseslokalet 
Mere end 20 års ledererfaring, heraf de seneste 12 år som direktion 
Ambitiøs, visionær, retningssættende 
Resultatorienteret, velorganiseret og struktureret 
Beslutningsvillighed, hurtig i tanke, tale og handling  
Stærk på relationsledelse, jeg vækster andre og spiller dem gode 
Kompetent formidler og oversætter med god udstråling  
 
ERHVERVSPROFIL 
Jeg er direktør i Renosyd, som er en offentlig virksomhed med egen bestyrelse. Vi håndterer alt affald i 
Skanderborg og Odder kommuner og producerer affaldsenergi til Varmeplan Århus. Gennem mit arbejde i 
bestyrelsen for Dansk Affaldsforening kender jeg det politiske landskab og de rammevilkår, der påvirker 
forsyningssektoren. Mit netværk rækker også ind i fjernvarme- og vandbranchen. 
 
Tidligere var jeg i Vejdirektoratet, hvor jeg var tilsynschef for de store motorvejsbyggerier i hele Danmark. 
Herfra har jeg erfaring med ledelse og styring af store anlægsprojekter, samt projektledelse, 
entreprisestyring, udbud og kontrahering, samarbejdsmodeller, konflikthåndtering og risikostyring. 
 
Som bestyrelsesmedlem i Museum Skanderborg er mit fokus, at vi skal skabe kundeoplevelser, der gør 
museumsbesøget til noget helt særligt. Vi ønsker at bevæge Museet fra at være ”om noget” til at være ”for 
nogen”. Museet er lige flyttet ind i den gamle postbygning på Skanderborg Station og vi skal til at virkeliggøre 
visionerne. Vi bor på Perron 1. Der passerer dagligt 10.000 mennesker. Det bliver stort! 
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ERHVERVSERFARING 
2008 -   Direktør, Renosyd, affaldsselskabet i Skanderborg og Odder Kommuner, www.renosyd.dk 
1999 - 2008 Tilsynschef og kvalitets- og miljøkoordinator, Vejdirektoratets Anlægsområde, Skanderborg  
1990 - 1999 Sektionsleder og ingeniør, Banestyrelsen, Århus og København 
1986 - 1990 Entrepriseleder, Rasmussen & Schiøtz A/S, Århus  

  
BESTYRELSESPOSTER   
2019 -  Næstformand i bestyrelsen i Museum Skanderborg, www.museumskanderborg.dk 
2018 - Rådgiver i bestyrelsen i Dansk Affaldsforening, www.danskaffaldsforening.dk 
2011 - 2013 Bestyrelsesmedlem i Business Forum Skanderborg 
2010 - Bestyrelsesmedlem Dansk Restprodukthåndtering, www.drh-amba.dk 

  
UDDANNELSE   
2019 Masterclass Adfærdsdesign, Operate 
2018 - 2019  CBS Executive Bestyrelsesuddannelse 
1999 - 2000 Selvevaluering iht. Business Excellence Modellen (EFQM), assessoruddannelse med eksamen 
1991 - 1995 Kvalitetsstyring og miljøledelse efter ISO 9000 og 14000, auditoruddannelse med eksamen 
1982 - 1986 Teknikumingeniør fra Aarhus Teknikum, byggeteknisk studieretning  
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