
”Jeg er interesseret i bestyrelser og boards, 
der vil styrke evnen til at skabe bæredygtige 
resultater. Oplagt indenfor byggeri og 
byudvikling, arkitektur, ejendomme, 
markedspladser, byrum, parker og lign.

Bæredygtighed
Byudvikling og byggeri
Forandringsledelse
Transformation

Bestyrelsesprofil
Lotte Nystrup Lund

FORRETNINGSUDVIKLING MED FLERE BUNDLINJER
Jeg er idérig, resultatorienteret og tør udfordre.  Jeg 
har startet to virksomheder og opbygget nye 
markedsområder i alle jobs. Her har jeg udviklet og 
innoveret indenfor et bredt bæredygtighedsfelt:

• Rambøll – etablerer nyt markedsområde, der 
samler alle virksomhedens services målrettet 
diversitet i ledelser og direktioner. 

• Danner – opbygger videnscenter for social impact
og etablerer strategiske og finansielle 
samarbejder i DK, Mellemøsten og Rusland.

• Red Barnet – udvikler ny enhed med ansvar for 
aktiviteter i DK og Grønland. Redefinerer struktur 
og roller, så enheden tredobler deres effektivitet.

• Etablerer designbureauet futu - opbygger en af 
landets mest anerkendte virksomheder indenfor 
designdrevet innovation og bæredygtighed 
målrettet people, planet, profit & play.

• Etablerer virksomheden Futurista® – der styrker 
ledere og bestyrelser til at skabe bæredygtige 
resultater og bedrive bæredygtig ledelse.

BIDRAG I BESTYRELSESLOKALET
Jeg har drevet egen virksomhed i 9 år, med ansvar for 
vækst og resultat. Jeg bidrager med solid erfaring i 
forretningsudvikling, transformation og innovation. 
Viden om bæredygtig byudvikling, byggeri, ledelse og 
fremtidstendenser. Jeg hjælper med at bygge bro 
mellem aktuel kapacitet og fremtidsmuligheder. Som 
bestyrelsesmedlem, forsker og ledelsesrådgiver 
sparrer jeg med direktører og ledere i den off. og 
private sektor, om bæredygtig og strategisk udvikling.

Bestyrelsesposter 
• Designdenmark – brancheorganisation,

bestyrelsesmedlem siden 2017

UDDANNELSE OG KARRIERE
Erhvervs-Phd., cand.mag. og forandringsleder. Se 
mere her: https://www.linkedin.com/in/lotte-
nystrup-lund-1a52135/

KERNEKOMPETENCER
Jeg er god til at få tingene til at spille, og balancerer sund 
forretningsudvikling med professionel kreativitet. Jeg er 
ekspert i at fascilitere nytænkning med blik for 
målgrupper og fremtidscenarier. Jeg bruger strategisk 
kommunikation til succesfuld udvikling, der engagerer. 

Som leder, rådgiver og iværksætter er jeg vant at 
tage økonomiansvar. Jeg kan hæve mig over driftsniveau 
og hjælpe med at spotte nye udviklings- og 
samarbejdsmuligheder. Jeg hjælper med at skabe 
bæredygtige resultater for mennesker og miljø.

ERHVERV
Jeg forsker i bæredygtig byudvikling, og er en del af en 
national forskningssatsning på cirkularitet og 
bæredygtigt byggeri. Som erhvervsforsker udvikler jeg 
løsninger til byens hovedaktører, sammen med 
Arkitektskolen på Det Kongelige Akademi og 
udviklingsselskabet By & Havn. Desuden ejer jeg 
Futurista®.

Som rådgiver har jeg fx løst opgaver for ...
DI Handel: Om fremtidens salg og bæredygtighed som 
konkurrenceparameter. Jeg har ledet udviklingen af 
koncept og værktøj til et helt nyt, forskningsbaseret 
ledersalgskursus, i samarb. med CPH Business School.

Miljøministeriet, KL og Dansk Affaldsforening: Jeg har 
ledet udviklingen af et nyt fælles sprog og system for 
genbrug og affaldssortering i DK. For første gang har vi et 
fælles sæt ikoner og guidelines for, hvordan vi re-
cirkulerer ressourcer overalt. Systemet er nu udbredt i 
industrien, kommuner, boligforeninger, festivaller mmm. 

PRIVAT
Født i 1973, oprindelig fra Århus. Bor i København med 
Morten, der er kaptajn og vores 2 teenagedøtre.

KONTAKT
lotte@futurista.dk //  +45 4280 1866
Sumatravej 21, 2300 København S

https://www.linkedin.com/in/lotte-nystrup-lund-1a52135/

