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Født 1955 i København, bosiddende i Risskov. 

Ingeniør med lang bestyrelseserfaring samt administration af store tværgående projekter og netværk. 
Jeg var i perioden 2015 – 2021 bestyrelsesformand for Danmarks 3´største forsyningsselskab NRGi A.m.b.a. 
med over 220.000 andelshave og mere end 1500 ansatte. Forinden havde jeg mere end 7 års erfaring som 
bestyrelsesformand for Samsø Energiakademi.  
Jeg er empatisk og sikrer at alle deltagere i bestyrelser og netværk opfatter sig som en del af en helhed, og 
på den måde bedre arbejder sammen.  Jeg er udadvendt og har et lyst og positivt sind med en god 
humoristisk sans, og taler og skriver engelsk på højt niveau. 
 
Bestyrelsesuddannelser: 
Strategisk værdiskabelse – økonomistyringens ledelsesværktøjer. CBS Summer School, 2016 
Board Leadership Masterclass. CBS Bestyrelsesuddannelser, 2017 
NRGi amba Bestyrelsesuddannelse. CBS Bestyrelsesuddannelser, 2017 
Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er og ejerledte virksomheder. Aarhus Uni. BSS, 2019 
 
Tidligere beskæftigelse: 
Bestyrelsesformand for NRGi amba 
Næstformand i Dansk Energi, Ejerforbrugerforum 
Bestyrelsesmedlem i tænketanken Demokratisk Erhverv 
 
Nuværende beskæftigelse 
Selvstændig konsulent inden for energisektoren med firmaet GyerConsult 
Undervisning i bestyrelsesarbejde på CBS og AU BSS 
Medlem af taksationskommissionen for offentlige veje, Aarhus Kommune 
Bestyrelsesmedlem i en række frivillige organisationer 
 
Erfaring og kompetencer: 
Ingeniør med basisuddannelse i mejerividenskab, men har udelukkende arbejdet med miljø og energi på 

forskellige niveauer. 

Ledelsesmæssige erfaring: 
1.Seniorkonsulent og sekretariatsleder ved Teknologisk Institut for et innovationsnetværk under 
Videnskabsministeriet. 
2.Afdelingsleder ved det tidligere Århus Amt, dette indebar bl.a. håndtering af politiske udvalg og nævn. 
3.Selvstændig med salg og med nuværende konsulentvirksomhed 
 
Strategiske kompetencer: 
Som formand havde jeg ansvaret for at strategiprocessen igangsættes, vedtages og implementeres – og 
mest sikre at direktionen (og dermed organisationen) har tilstrækkelig ressourcer til at 
gennemførestrategien. 
Men, strategi foregår på hvert bestyrelsesmøde, alle opkøb og initiativer bliver jo vurderet strategisk, så 
strategi er på bordet hele tiden i (næste) alle beslutninger. Den seneste langsigtede strategi jeg stod for blev 
vedtaget i dec. 2019 og omfatter hele NRGi koncernen og jeg havde ansvaret i maj 2017 for ansættelse af en 
ny CEO. 
Og så har jeg siddet i Aarhus Byråd i et vikariat 2011-2012 for Socialdemokratiet – det kræver strategisk 
forståelse. 


