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Bestyrelseskandidat, der brænder for ejerledere virksomheder 
 
Som ejerleder har jeg gennem 15 år vækstet min succesfulde B2B produktionsvirksomhed fra 20-200 medarbejdere, 
til et økonomisk resultat på +100 mio. kr. i 2018, hvor jeg solgt aktiemajoriteten for et 3 cifferet millionbeløb til en 
kapitalfond. 

Med min uddannelse som Civilingeniør har jeg bl.a. arbejdet som rådgivende ingeniør samt med 
myndighedsgodkendelse og lovgivning mm. 

Det er vigtigt, at virksomheder til stadighed udvikler sig, tilpasser sig markedet og kundernes forventninger. Dette 
gjorde jeg som ejerleder i Mountain Top Industries bl.a. gennem strukturering, systematisering, 
organisationstilpasning og ikke mindst lean manufacturing. 

Jeg brænder for ejerledelse og vil gerne på baggrund af mine erfaringer, hjælpe andre ejerledere med sparring om 
de mange svære dilemmaer og beslutninger, man som ejerleder ofte står alene med. 

Derfor vil jeg gerne bidrage på bestyrelsesniveau - og med på rejsen i SMV-virksomheder hvor: 

- Ejeren ønsker forandring  
- Ejeren er indstillet på stor involvering fra min side 
- Gerne i B2B virksomheder med eget produkt 

Jeg sidder i dag i flere bestyrelser; som bestyrelsesformand i Balyfa A/S beskæftiger jeg mig med netop dette. 

 
Bestyrelseskompetencer/styrker 
Ejerledelse i B2B virksomheder herunder vækst, lean manufacturing, organisationstilpasning, forberedelse til salg af 
egen virksomhed, generationsskifte. 
  
Bestyrelsesposter 
2019 -  Investor og Bestyrelsesmedlem Rope Robotics ApS 
2018 - Bestyrelsesmedlem Industriens Fond 
2018 -  Bestyrelsesformand Balyfa A/S 
2018 - Bestyrelsesmedlem Henry og Mary Skovs Fond 
2018 - Næstformand Frederikssund Gymnasium 
2018 - 2020 Bestyrelsesmedlem Mountain Top Group ApS 
2019 - 2020 Bestyrelsesmedlem BalanceAir A/S 
2017 - 2018 Næstformand, AM-HUB Danmark (udtrådte, da Industriens Fond er primær sponser) 
2014 – 2018 Bankrådsmedlem i Handelsbanken i Frederikssund 
2013 - 2017 Bestyrelsesmedlem, DI Hovedstaden 
2008 - 2019 Bestyrelsesmedlem, Frederikssund Erhvervsforening 
2010 - 2016 Bestyrelsesmedlem, Bagh & Co. A/S 
 
Erfaringserfaring 
https://linkedin.com/in/marie-louise-bjerg-a496393 
 
Uddannelsesmæssig baggrund 
2019- CBS Executive Bestyrelsesuddannelse (påbegyndt efteråret 2019) 
2001 Master i brandsikkerhed, DTU 
1997 HD, 1.del, CBS 
1992 Civilingeniør, DTU    
1989 Bygningsingeniør, Ingeniørskolen, Horsens Teknikum 


