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Adresse  Skovkanten 3, 8660 Skanderborg  
Mail  af@renosyd.dk  
LinkedIn  https://www.linkedin.com/in/annemettefuglsang/ 
Mobil  30 26 20 60 
Født 1961 
Privat Gift med Lars, der er politimand. Vi har 4 børn 
 tilsammen på 21 – 27 år. Vi bruger vores fritid på løb,  
 vandring, skiløb, vinterbadning, storbyferier. 
 

 
Bæredygtighed og foretningsudvikling. 
Bæredygtighed fordrer et balanceret fokus på økonomi, miljø og sociale forhold. Med FN’s verdensmål som 
udgangspunkt, kan jeg bidrage med at omsætte visioner og strategiske sigtelinjer til konkrete mål og 
handlinger, der skaber værdi for virksomheden, kunder og samfund. Min erfaring er fra forsyningssektoren 
og offentlige virksomheder, der i højere og højere grad arbejder på markedslignende vilkår, som skal 
balanceres med de offentlige ejerinteresser, forbrugerindflydelse og non-profit-regulering.  
 
De resultater, vi som forsyningsvirksomheder kan opnå i forhold til miljø- og klimamål, er afhængig af 
forbrugernes holdninger og adfærd. Jeg har derfor gennem de seneste 10 år arbejdet med at integrere 
kundefokus og adfærdsdesign i forretningsforståelsen og virksomhedens strategi. Kundeoplevelser og 
ændret adfærd skabes ved et samtidigt fokus på rammer, processer og mennesker. 
 
Jeg er pioneren, der skaber en bevægelse og samler folk om en sag med samfundsnytte. Det skal give 
mening og der skal skabes værdi for kunderne. Mit fundament er ingeniørens nysgerrighed, evnen til at se 
løsninger og gå efter resultater. Jeg er en stærk kommunikator, der står tydeligt frem. Mit bidrag i 
bestyrelseslokalet er at se tingene i et større perspektiv, have fokus på helheder og sammenhænge, finde 
de fælles interesser og skabe fælles fodslaw.  
 
Spidskompetencer i forhold til bestyrelsesarbejde 
- Bæredygtighed og cirkulær økonomi, gør FN’s verdensmål til hverdagsmål 
- Offentligt ejerskab med værdiskabelse for kunder og samfund på en tredobbelt bundlinie 
- Balancere markedslignende vilkår med offentlige ejerinteresser og non-profit-regulering 
- Kundeoplevelser og adfærdsdesign som en del af strategi og forretningsforståelse 
- 20+ års ledererfaring, de seneste 10 år som direktion op imod en bestyrelse 
 
Erhverv 
Jeg har de seneste 11 år været direktør i Renosyd, som er et fælleskommunalt affaldsselskab, ejet af 
Skanderborg og Odder kommuner. Selskabet har egen bestyrelse, der består af politikere fra de to 
kommuners byråd, www.renosyd.dk. Men en klar ejerstrategi har jeg sammen med mine ledere og 
medarbejdere udviklet Renosyd fra en kommunal driftsorganisation til en forretningsorienteret 
servicevirksomhed, der skaber resultater ift. kundernes forventninger om pris og service, samfundet mål 
om miljø og klima, samt udvikling af lokale fællesskaber. 
 
Bestyrelseserfaring 
- Bestyrelsesmedlem Museum Skanderborg, www.museumskanderborg.dk, side 2019 
- Rådgiver i bestyrelsen i Dansk Affaldsforening, www.danskaffaldsforening.dk, siden 2018 
- Bestyrelsesmedlem Dansk Restprodukthåndtering, www.drh-amba.dk, siden 2010 
 
Bestyrelsesuddannelse 
CBS Executive Bestyrelsesuddannelse, 2019 
 
Uddannelse 
Teknikumingeniør fra Aarhus Teknikum, byggeteknisk studieretning, 1986 
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