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Personlige oplysninger 
Navn ................ :  Mette Westberg Følster 
Adresse............ :  Højager 5, Vejenbrød - 2980 Kokkedal 
Telefon ............ :     + 45 41777941 
Mail ................. :     mette@folster.dk 
LinkedIn…… ……:     https://www.linkedin.com/in/mette-w-folster/ 

Uddannelse……. :     MA/AAU; Executive Program/INSEAD; Board Governance 

 

 

Mine spidskompetencer Digital transformation og optimering af IT-udvikling og drift 
Jeg bidrager med at sætte gang i digitaliseringen, indkøb af nye løsninger og 
optimering af it-drift og udvikling med henblik på at skabe synergier og nye 
ledelsesstrukturer og se en reel gevinst realisering af it-investeringerne. 

Resumé Mere end 25 års erfaring fra ledende stillinger, som IT Direktør, Business 
Development Direktør, CEO og rådgiver, i danske og internationale private og 
offentlige virksomheder.  
Jeg bygger bro mellem forretningen og it – og har opnået solid erfaring med 
rådgivning indenfor digitaliserings strategi, udvikling af robuste og skalerbare 
forretningsløsninger samt drift, datasikkerhed, compliance.  
 
Desuden har jeg solid erfaring med kontraktudarbejdelse, udbudsmaterialer og 
leverandørstyring i såvel offentlig- som privat regi.  
 
Forandringsledelse er en følge af udvikling og som en erfaren leder har jeg åben og 
konstruktiv dialog samt rådgivning skaber jeg teamånd, engagement og high 
performance. 

Branche erfaring Energi: Ørsted A/S, Nordlys A/S, Vestas A/S, EON A/S, Vestas A/S 
Industriel produktion: WindowMaster/Velux A/S, Vestas A/S 
Bio/Pharma: Pfizer Inc, Genmab A/S 
Teknologi: Copenhagen Capacity, Microworld A/S, TV Intranet,  

Mit bidrag til 
bestyrelsesarbejdet 
 

Jeg har fokus på vækst og retning, som vigtige succes parametre. Med solid 
forretningsforståelse ser jeg muligheder frem for begrænsninger i såvel forretningen, 
som det enkelte menneske, og bidrager til at bestyrelsen, understøtter ledelsen på de 
til enhver tid aktuelle fokusområder.  
 
Jeg har et solidt netværk (dansk og internationalt) og kan begå mig på alle niveauer og 
er flydende på engelsk og dansk. 
 
Endelig har jeg værktøjskassen omkring ledelse og bestyrelsesbestyrelsesarbejde i 
orden og bidrager aktivt på såvel det strategisk som kontrollerende niveauer.  

Nuværende 
bestyrelsesposter: 

VL 92 bestyrelse – Ledelse og innovation 

Tidligere bestyrelsesposter: Direktionsmedlem, ansvarlig for bestyrelsesplanlægning: Copenhagen Capacity 
Bestyrelsesrådgivermedlem af direktionen: MicroWorld A/S CVR 27977243  
Bestyrelsesmedlem: Raasted Bryghus. CVR 28705727 ejer ledet scale-up 
Bestyrelsesformand: TV Intranet A/S – vækstvirksomhed – status ukendt 
Bestyrelsesmedlem: Executive Business Network – fusion med WOW. 

Relationer Censor – Økonomi/IT 
VL 92 – bestyrelsesmedlem – medstifter af gruppen 
Bestyrelseskvinder – medlem 
Selection F - medlem 
Women on Board, Danske Industri – medlem 
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