
Bæredygtighed
Byudvikling og byggeri
Forandringsledelse
Innovation

FORRETNINGSUDVIKLING MED FLERE BUNDLINJER
Jeg er idérig, resultatorienteret og tør udfordre.  Jeg 
har startet to virksomheder og opbygget nye 
markedsområder i alle jobs. Jeg balancerer udvikling 
og forretningsforståelse med professionel kreativitet. 

Jeg er ekspert i Design Thinking: At udvikle med 
skarpt øje for målgruppen og fremtiden. Jeg hjælper 
med at skabe bæredygtige resultater på tværs af 
people, planet, profit. 

Jeg har skarpt blik for strategisk kommunikation
som greb til succesfuld udvikling. Meget kan vindes 
via god kommunikation, der engagerer og motiverer.

Bidrag i bestyrelseslokalet
Jeg bidrager med forskningsindsigt og nye vinkler. 
Solid erfaring i strategisk forretningsudvikling. Viden 
om byudvikling, byggeri og fremtidstendenser. Evnen 
til at stille spørgsmål, der bygger bro mellem aktuel 
kapacitet og fremtidens muligheder.

Økonomi og vækst
Som leder, rådgiver og virksomhedsejer er jeg vant at 
tage økonomiansvar. Jeg er god til at tænke udover 
driften for at udnytte nye muligheder og spotte 
potentialer for udvikling og innovation. 

Min erfaring bygger på ...
At jeg har drevet egen virksomhed i 9 år, med ansvar 
for vækst og resultat. At jeg som bestyrelsesmedlem 
og ledelsesrådgiver sparrer med direktører og ledere 
indenfor både den offentlige og den private sektor 
om forretningsstrategi, strategisk kommunikation, 
innovation, realisering, muligheder og udfordringer. 

Bestyrelsesprofil
Lotte Nystrup Lund

ERHVERV
Jeg arbejder som strategisk ledelsesrådgiver i 
Futurista, og som forsker på Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Skole for Arkitektur (KADK). Jeg 
rådgiver og forsker i bæredygtig byudvikling. Jeg er 
en del af en stor dansk erhvervsforsknings-satsning 
på bæredygtigt byggeri – vi udvikler ny viden og 
innovative løsninger til danske virksomheder.

Bestyrelsesposter og Advisory Boards
• Designdenmark – bestyrelse
• Sydhavnens Folkemøde – advisory board

Som rådgiver har jeg løst opgaver for ...
Dansk Industri Handel, KHS Nordic, Royal Unibrew, 
Comwell Hotels, Dansk Design Center, Realdania, fsb, 
Clarion Hotels, KL, de fleste ministerier og +20 
kommuner.

KARRIERE
Gæsteforsker på KADK, 2020 –
Strategisk ledelsesrådgiver i Futurista, 2019-
Co-founder af innovationsburauet futu.dk, 2012–2019
Sektionsleder, National-EU Afd., Red Barnet, 2009-2011 
Seniorkonsulent , Danner, 2007-2009 
Konsulent & ekspert, Social Impact, Rambøll, 2003–2007 

UDDANNELSE OG CERTIFICERINGER
• Certificeret Change Manager i den internationalt 

anerkendte forandringsmetode ADKAR
• Leader of Transformative Change v. Hertfordshire 

Business School , UK og Dacapo A/S – the art of change
• Cand. Mag. i Idéhistorie og Kultur- og 

Samfundsanalytik, Århus Universitet 

PRIVAT
Jeg er født i 1973 og bor sammen med Morten, der er 
kaptajn. Sammen har vi 2 døtre på  10 og 14 år. 

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


