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Strategisk udvikling – praktisk implementering                                                             
Strategisk indsigt, analytisk tilgang, risikostyring og omsætning af ideer til konkrete målsætninger og handlinger for at 
skabe værdi i virksomheder, kendetegner mit faglige bestyrelsesarbejde.  

Personligt skaber jeg som bestyrelsesleder gode rammer for udvikling, vækst og resultater med basis i værdibaseret 
ledelse med høj intrigeret og rette kultur. Jeg bidrager til at gøre en forskel i virksomheder ved at sikre værdiskabende 
beslutninger, baseret på fakta og risikovurderinger, hvilket giver et positivt aftryk både internt og eksternt.  
 
Jeg sikrer, at vi ikke blot gør tingene rigtigt, men gør de rigtige ting.  
 
Og hvordan kan jeg så det? 
Jeg er god til at skabe overblik, sætte mig ind i komplekse problemstillinger, stille udfordrende spørgsmål og finde 
værdiskabende løsninger, som passer til jeres virksomheds kompleksitet og størrelse. Fundamentet til dette har jeg fra: 

- Mere end 10 års erfaring med strategisk arbejde i forskellige bestyrelser og ledelsespositioner. 
- Mere end 20 års erfaring fra ansættelse i og rådgivning af større og mindre produktionsvirksomheder. 
- En bred teknisk indsigt med en baggrund som civilingeniør. 

 
Hvad kan jeg byde ind med fagligt i jeres bestyrelse? 

- Forretningsforståelse – jeg har en stor forståelse for forskellige typer, kompleksiteter og størrelser af 

virksomheder gennem mit arbejde i og rådgivning til virksomheder, hvorved jeg kommer med værdiskabende 

input til udvikling af jeres virksomhed.  

- Ledelsessystem – jeg sparre med jeres virksomhed i relation til værdiskabende ledelsessystemer, både til 

ledelse af virksomheden men også som en vigtig salgsparameter. Jeg har stor praktisk erfaring med 

ledelsessystemer, skabt værdi internt i virksomheder og gjort dem attraktive overfor potentielle kunder.  

- Risikostyring – styring af jeres virksomheds risici er altafgørende for succes, men er nogle gange en overset 

faktor. Jeg bidrager med gennemgang og udvikling af risikovurderinger til styring af jeres væsentlige risici.  

- Produktion 

- Hvordan implementerer I digitale løsninger til dataopsamling for faktuel beslutningstagning? Jeg har 

praktisk erfaring fra flere virksomheder, både simple løsninger til at påbegynde denne rejse i - fra 

papir til implementerede digitale løsninger men også automatisering.  

- Hvordan optimerer I jeres processer og sikre kvaliteten af jeres produkter? Jeg kender vigtigheden af, 

at disse går hånd i hånd og kan bidrage med ideer og praktisk erfaring.    

- Hvordan arbejder I med jeres arbejdsmiljø, miljø og bæredygtighed, så det skaber værdi? Jeg kan 

supportere med ideer og praktisk erfaring, så disse opgaver giver værdi i jeres virksomhed. 

- Strategisk udvikling – jeg er en god sparringspartner i forbindelse med udvikling af jeres strategi. Baseret på 

ovenstående erfaring har jeg succesfuldt udarbejdet og implementeret flere strategiplaner sammen med 

ledelser, direktioner og bestyrelser for at optimere værdiskabelsen og resultatet for virksomhederne. 

- Økonomi – jeg har en stor økonomisk forståelse herunder kontrol, styring og kapitalberedskab for at sikre, at 

jeres optimeringer og strategi ikke implementeres uden en solid økonomis business case. 

Hvad kan jeg personligt byde ind med i jeres bestyrelse? 
- Struktur – sikre at bestyrelsesarbejdet bliver struktureret ved brug af fx årshjul, arbejdsgrundlag, 

værdiskabelse samt opfølgning. 
- Integritet – sikre den gode kultur i bestyrelsen. 
- Samarbejde - sikre det gode samarbejde og involvering af alle bestyrelsesmedlemmerne til værdiskabelse for 

virksomheden. 
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Bestyrelseserfaring 
- Maj 2011 – TBD: Bestyrelsesmedlem i Krifas Hovedbestyrelse (a-kasse og fagforening). 

- Mission, vision og strategiarbejde, forretnings- og organisationsudvikling, risikostyring, compliance. 
- April 2021 - TBD: Bestyrelsesformand i Fri Forsikring 

- Ledelse af bestyrelsesmøder, sparring med direktion og bestyrelse. 
- Compliance, risikostyring, strategi og forretningsudvikling. 

- Jun. 2017 – apr. 2021: Bestyrelsesmedlem i Fri Forsikring. 
- Compliance, risikostyring, strategi og forretningsudvikling. 

- Apr. 2013 – Jun. 2017: Næstformand i Trinitys bestyrelse (hotel og konferencecenter). 
- Forretningsudvikling – ændring af koncept, fra rød til sort bundlinje. 

Bestyrelsesuddannelser 
- 2022:  Chairperson, Board Education 
- 2018:  Bestyrelsesuddannelse for Krifas Hovedbestyrelse 
- 2018:  Bestyrelsesuddannelse for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og   

forsikringsselskaber, Finanstilsynet 
- 2013:  Bestyrelsesuddannelse for Krifas Hovedbestyrelse 

Erhvervserfaring og uddannelsesniveau – LinkedIn. 
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