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Gitte Lunde Andresen 

Relationschef på Danmarks Tekniske Universitet med ansvar for dels at medvirke til at udvikle 
relationer til strategisk vigtige interessenter (ministerier, ambassader, kongehus, fonde,   
virksomheder mm.) mhp samarbejde og støtte, dels at profilere universitetet via markante  
begivenheder. I 2018-2020 også leder af et bredt partnerskab af kulturinstitutioner,  
virksomheder, undervisningsinstitutioner m.m. i organisationen HCØ2020, der i hele 2020  
fejrer 200-året for opdagelsen af elektromagnetismen, målrettet 1,6 mio. danskere. 
 
Bibeskæftigelse: Medejer af Nygårdminde Vingård i Nordjylland. 
 
Bestyrelses- og tillidsposter 
o Bestyrelsesmedlem, Turismeselskabet Destination Nord. 
o Bestyrelsesmedlem, Folkeuniversitetet, Aalborg. 
o Bestyrelsesmedlem, Det Grønlandske Hus, Aalborg. 
o Bestyrelsesformand for ejerforeningen Langelands Plads-Bentzonsvej, Frederiksberg. 
o Jurymedlem, Kongres & Event Award, Wonderful Copenhagen.  
o Styregruppemedlem, HCØ2020 f. Experimentarium, Astra, Danske Universiteter, Videnskabernes Selskab, DTU, 

Danske Universiteter. 
 

Bestyrelsesprofil 
Jeg er kandidat til bestyrelsesposter i virksomheder og kultur- og uddannelsesorganisationer, hvor jeg kan jeg tage 
medansvar for udviklingen og byde ind med følgende kernekompetencer: 
 

 Relationsledelse og partnerskaber. 

 Strategisk kommunikation og policymaking.  

 Markedsføring og branding.  

 Strategisk ledelse og forretningsudvikling.  

 Fundraising fra private og offentlige fonde. 

Som bestyrelsesmedlem er jeg ambitiøs og bidrager til et velfungerende samarbejde. Jeg lægger vægt på at skabe 

og fastholde professionelle relationer til gavn for mit bestyrelsesvirke. Jeg bidrager ved at aktivere mit netværk af 

personer på nøgleposter i dansk – og nordjysk - erhvervsliv, ministerier og kultur- og uddannelsesinstitutioner, 

ligesom jeg trækker på solid erfaring med hvordan man agerer blandt beslutningstagere.  Jeg skaber værdi via min 

evne til at identificere synergimuligheder og opbygge nye partnerskaber, herunder også sikre bevillinger via 

fondssamarbejde. Endelig spiller jeg ind med min mangeårige erfaring med både markedsføring og branding. 

Efter 20 års erfaring med at koble erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner ud fra en fælles 

overordnet målsætning og sideløbende 7 år med bibeskæftigelse som selvstændig, kommer jeg med en solid 

erfaring i at skabe succesfulde processer og sikre beslutningskraft. Da jeg også er certificeret business facilitator 

bidrager jeg gerne med energi til møder og at sikre resultatskabelse. 

Som person, ser jeg muligheder og sammenhænge. Jeg får energi af at samarbejde og brænder for det, jeg kaster 

mig over. Troværdighed, kvalitetssøgende og ambitiøs på virksomhedens vegne samt respektfuldhed i 

samarbejdet, er værdigrundlaget i mit bestyrelsesvirke. 

Jeg har dygtiggjort mig inden for virksomhedsledelse bl.a. via en master i ledelse (CBS) og via bestyrelsesprogram i 

ConsilioNexus. Jeg er cand. mag. i kulturformidling, men med fødderne solidt plantet på jorden med en 

erhvervsuddannelse, da jeg som ung er uddannet dekoratør og autoriseret turistfører. 

 


