
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gitte Melph 
gittemelph@gmail.com 
Tlf.nr. 20 700 500 
 
Bosat i Aalborg 
 
LinkedIn 
https://www.linkedin.com/in
/gitte-melph-a3039a/ 
 

Uddannelse 
MBA i strategisk ledelse 
Business Institute 
 
ESL, Eksamineret 
sikkerhedsleder 
ESL foreningen 
 
Registreret revisor 
Aalborg & Herning 
Handelsskole 
 
Højere Handelseksamen 
Aalborg Handelsskole 
 

Privat 
Holder af ugentlige løbeture, 
gåture og yoga. Deltager 
gerne i foredragsaftener, 
kreative kurser, teater og 
koncerter. 
 
Gift med Thomas Jeppesen 
 
Har 2 voksne drenge og en 
teenagedatter 
 

Karakteristika 
• Udviklingsorienteret 
• Kreativ og idérig 
• Analytisk og pragmatisk 
• Proaktiv og nytænkende 
• Engageret og udadvendt 
• Værdsætter ærlighed og 

et positivt menneskesyn 
 
 
 
 
 

 
 
Bestyrelsesprofil 
 

Gitte Melph 
 
Digital og strategisk forretningsudvikling - med øje for 
innovation, optimering og sikkerhed 
 
Strategisk udvikling, digitalisering og innovation er nøgleord for mig. Min 
erhvervskarriere tager udspring i revisorbranchen efterfulgt af mangeårig 
ansættelse inden for IT-branchen, hvilket har givet mig helt grundlæggende 
kompetencer fra idé til udvikling og drift. Desuden solide kompetencer inden for 
IT & -cybersikkerhed samt Telebranchen.  
 
Min erfaring er oppebåret gennem ansættelser i såvel den private som offentlige 
sektor samt desuden som iværksætter og ejerleder. 
 
Jeg har stor strategisk erfaring indenfor ovenstående fagområder og er stærk i 
forhold til digital transformation, forandringsledelse, optimering og finansiering. 
 
Et skarpt øje og godt overblik 
Du vil opleve mig som udviklingsorienteret og målrettet - en ildsjæl, der har 
løsninger og positive resultater for øje. 
 
Jeg udfordrer gerne det bestående og trives ved at flytte grænser, inspirere og 
bidrage til udvikling, skabe forbedringer og værdiskabelse for organisationen, 
ejerne og dens medarbejdere. 
 
Du får et bestyrelsesmedlem med en medfødt nysgerrighed, en indgående 
forretningsforståelse, en dyb interesse og konstruktiv tilgang samt en 
gennemført lyst til samarbejde og en vilje til at nå resultater. 
 
De organisationer, jeg er en del af, nyder først og fremmest godt af mine mere 
end 30 års erfaring og mit store engagement, idérigdom samt evne til at se 
muligheder og finde løsninger. 
 
Ønsker til bestyrelsen 
Jeg værdsætter det strategiske samt effektive, dynamiske og vækstorienterede 
bestyrelsesarbejde med fokus på opnåelse af de fastsatte mål, og jeg lægger 
vægt på et godt teamwork og samarbejde, fordi vi skaber værdi, når vi spiller 
hinanden gode. 
 
Det er en kilde til energi, når jeg kan inspirere og bidrage til udvikling og vækst 
af såvel individer som organisationer. 
 
Bestyrelser og netværk 
Aalborg Medieselskab af 2002 Bestyrelsesmedlem 2020 - 
MotionNord Formand 2008 - 2017 
Hovedbestyrelsen for Dansk  
Atletik Forbund Bestyrelsesmedlem 2008 - 2010 
Aalborg Atletik & Motion Formand 2001 - 2006 
Erhverv Norddanmark Medlem 2020 - 
Bestyrelseskvinder Medlem 2020 -  
Netop9000 Medlem 2017 -  
Erhvervskvinder Medlem 2016 -  
 
 
 


