
 

Vild med teknologi og bæredygtighed 
Teknologi og bæredygtighed er ofte knyttet tæt sammen – og de fleste 
virksomheder har kæmpe fordel af at sikre, at begge dele er indarbejdet i 
virksomhedens DNA – dvs. både i processerne og organisations opbygning.  

Jeg har arbejdet med kommercielle bestyrelser de sidste 5 år og siddet i 
foreningsbestyrelser de sidste 10 år. I den tid har jeg været med til: 

 Teknologiske opdateringer af organisationer 
 Privacy og security  
 Introduktion af bæredygtighedskriterier og mål 
 Succesfuld turn-around med over 5 % årlig vækst til følge 
 Salgs due diligence 
 Business intelligence opbygning 

 

 

Styrker 
 Digitalisering – Cyber security, AI, IoT, 5G 
 Internationalisering 
 Bæredygtighed 
 Strategisk produktudvikling 
 Optimering af virksomheder både processer og 

organisation 

Interesser 
 Strategisk innovation i forhold til disruption 
 Bæredygtighed 
 Teknologiudvikling 
 Cyber security 

 

 

Hvad er vigtigt i en bestyrelse 
Bestyrelsen er et team, der samarbejder med direktionen om et fælles mål drevet af ordentlighed og organisationens 
formål. Beslutningerne er styret af faktuelle forhold og business intelligence. Det er væsentligt, at der er åbenhed 
mellem medlemmerne og sker en inddragelse af gruppen i beslutningsprocessen.  

 
Personlighed 
Jeg har fokus på at levere til tiden, være værdiskabende og sikre fremdrift. Det skal være sjovt og berigende for alle at 
arbejde sammen. Respekt og ordentlighed er basisværdier. 

 
Erfaring 
Jeg er direktør for de europæiske teleselskabers brancheforening ETNO i Bruxelles og bestyrelsesformand for to 
amerikanske bestyrelser. 

 2016- Formand for Public Interest Registry, der administrerer .org domænenavne, årlig omsætning 100 mio. dollars 
(lønnet post). 

 2016- Formand for Public Technical Identifier, rodserveren der styrer top level domænenavne som .dk, .uk, budget 
10 mio. dollars (ulønnet post). 

 2016-2018 Medlem af Frida A/S’ bestyrelse, Frida er et forsikrings-agentur (lønnet post). 

Nuværende positioner i kraft af mit arbejde i ETNO. 

 2016 - Medlem af bestyrelsen for European Internet Forum. 
 2017 - Medlem af bestyrelsen for ECSO – European Cyber Security Organisation. 
 2016 - Styregruppen for EATA, European Automobile and Telecommunication Association (selvkørende biler). 

 

Mit faglige afsæt 
 Cand.merc.-jur., CBS 
 eMBA i Teknologi, Marked og Organisation, CBS 
 Executive course in exponential technology development, Singularity University 
 Executive kursus i “Neuroscience for Leadership, MIT 


