
 

 

 
 
 

Stærkt, engageret og aktivt bidragende bestyrelsesmedlem. Erfaren 
ledelsesrådgiver med stor forretningsforståelse. Ekspert i kapital-
fremskaffelse med fokus på muligheder og øje for risikostyring, som 
samtidig brænder for resultater og det værdiskabende bestyrelsesar-
bejde, som kan være det værdiskabende redskab i din bestyrelse.  
 
Mit virke i bestyrelser er at skabe fremdrift og resultater, hvor jeg som bestyrelses-
medlem er aktivt arbejdende med fokus på at opnå de mål, som direktionen og 
bestyrelsen sammen har sat. Samtidig har jeg stor forståelse for de forskelligheder, 
der gør sig gældende indenfor ledelse. Derfor afpasses min rolle som medlem eller 
formand altid til virksomhedens aktuelle behov og med respekt for ledelsens udfor-
dringer. 
 
Min tunge baggrund fra den finansielle verden, senest Vækstfonden samt det, at 
jeg har selv startet virksomhed, giver mig den ballast, at jeg altid sætter kunden 
først og finder løsninger før begrænsninger. Jeg bidrager derfor med hands-on 
erfaring med strategi, forretningsudvikling samt kapitalrejsning.  
 
Som bestyrelsesmedlem byder jeg ind med min dybe kommercielle forståelse og 
sikrer med min erfaring som sparringspartner for flere ejerledere, at initiativer bliver 
implementeret og gennemført.  
 
Mit primære fokus i bestyrelsesarbejdet er vækst og udvikling gennem bl.a. digital 
forretningsudvikling, strukturering samt at sikre et fremtidig solidt kapitalberedskab. 
Jeg værdsætter det effektive og dynamiske bestyrelsesarbejde med skrap priorite-
ring af de strategiske målsætninger, hvor der er fokus på opnåelse af mål inden for 
tidsramme og budget. Mit overblik over formalia og risikostyring sker i en kombina-
tion med lysten til at bidrage positivt til virksomhedens videre udvikling og vækst. 
 
Med solid forretningsforståelse og evnen til at se muligheder frem for begrænsning, 
kan jeg bidrage til at bestyrelsen understøtter ledelsen og virksomheden på de til 
enhver tid aktuelle fokusområder. 
 
Jeg arbejder på tværs af brancher og formår at sætte mig ind i målgruppen. Jeg er 
således fagspecialist men samtidig også generalisten, som gerne udfordrer mine 
omgivelser, hvilket er en stærk kombination.  
 
Jeg har en god strategisk og forretningsmæssig forståelse, og har et indgående 
kendskab til risikostyring såvel kommercielt som finansielt. Derudover har jeg stor 
indsigt i og erfaring med vækst, krisehåndtering og ejerskifte. 
 
Mit fokus vil være det strategiske fremadrettede, men jeg er naturligvis også klar til 
krisestyring, hvis situationen opstår. Min tid er ”uendelig”, da jeg er målsøgende og 
løsningsorienteret. Men forventer samtidig, at alle i bestyrelsen er velforberedte, 
når vi mødes, og dagsorden indeholder en klar overvægt af at drøfte fremtiden og 
ikke fortiden. 
 
Det er min overbevisning, at diversitet kombineret med de rigtige kompetencer og 
erfaring som ledelsen og bestyrelsen bidrager med, er meget vigtig for virksomhe-
dens succes. En bestyrelses sammensætning skal derudover være dynamisk og 
optimeret til de udfordringerne og muligheder, som virksomheden står overfor. 
Derved kan virksomheden bringes videre til næste niveau. 

 
Bestyrelseserfaring  Erhvervskarriere 
- Banke ApS, formand  - Direktør i egen virksomhed 
- Back Up Vikar A/S    pernillepuck.dk 
- Dansk Installations Teknik A/S - EY, Entrepreneur Of The Year 
- Horsens Spån Teknik A/S, formand - Medejer, LØVETÆMMERNE 
- Bestyrelseskvinder, næstformand - Vækstfonden 
- Kraftman A/S, næstformand - Business Angels Syddanmark 

Advisory Board erfaring - Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank 
- Cyberjuice ApS (formand)  
- Attendwise ApS (formand)  
- Aabenraa Live   
- Kalb ApS 
- Koncern (business angel) inden for bl.a. bæredygtige investeringer, Vognmands- 
  virksomhed (formand), Skriver Invest A/S samt Connect Denmark 
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Bestyrelsesprofil med strategiske, 
økonomiske- og finansierings- 
kompetencer. 
 
Jeg tager altid udgangspunkt i din virk-
somhed og har solid erfaring med: 

• Finansiering, kapitalstruktur og kapi-
talfremskaffelse 

• Økonomi-, regnskabs-, likviditetssty-
ring og finansiel forståelse 

• Strategi og forretningsudvikling 

• Ledelsesparring 

• Generations-/ejerskifte 

• Risikostyring 

• Juridisk indsigt 
 
Min praktiske erfaring i bestyrelsesarbej-
det er suppleret med en bestyrelsesud-
dannelse fra Erhvervsakademi Aarhus i 
2020. Man finder mig bl.a. på SelectionF, 
Bestyrelseskvinder.dk samt i Dansk Indu-
stris database ”Women on Board”. 
 

Personlige værdier  
Jeg går på arbejde med hjertet, har altid 
“ja hatten på”, og lægger vægt på at gøre 
en forskel. 
 
Mine værdier er at være ærlig samt have 
en åben og tillidsfuld dialog med stor re-
spekt overfor de mennesker, som jeg 
samarbejder med. 
 
Personligt er jeg altid meget engageret i at 
løse en opgave målrettet med kvalitet og 
ordentlighed, så aftaler og tidsfrister over-
holdes. Derudover er jeg dedikeret, analy-
tisk, handlekraftig, evner at sætte mig ind i 
komplicerede forhold og ikke mindst ud-
styret med et godt humør. Struktur er en 
del af mit DNA, og jeg udfordrer gerne 
emner med min naturlige kritiske (og nys-
gerrige) tilgang, men med øje for at finde 
de mest optimale muligheder. Samtidig 
har jeg en høj grad af etik og moral – der 
skal være ”orden i penalhuset”. 
 

Det private 
• Født 13.05.1971 

• Gift med Tommy, sammen har vi to 
store drenge. 

• Motion, naturen og godt selskab er en 
del af min hverdag. 

• Oprindelig fra København, men flyt-
tede til Sønderjylland i 2008. 

Bestyrelsesprofil 


