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Kompetencepunkter   
  

● Digitalisering   
● Forandringsledelse   
● Klargøring   til   salg   
● Generationsskifte   
● Ledelsessparring   

  
Kort   beskrivelse   

  
Jeg  er  uddannet  erhvervsadvokat,  ph.d.,  virksomhedscoach  og  konfliktmægler,  og  er  i  dag              
selvstændig   med   mit   eget   advokatkontor,   kursusudbyder   og   bestyrelsesarbejde.     
  

Jeg  favner  bredt,  idet  jeg  både  besidder  specialistviden  som  IT-advokat  og  en  bred  ledelsesmæssig                
erfaring  herunder  som  iværksætter  i  Danmark  og  opbygning  af  virksomheder  i  Afrika.  Jeg  har                
erfaring  med  etablering  og  udvikling  af  egen  virksomhed,  og  har  også  erfaring  som  direktør  og                 
leder,   ligesom   jeg   som   advokat   har   bistået   med   køb   og   salg   af   virksomheder.     
  

Jeg  har  haft  en  del  bestyrelsesarbejde  gennem  min  karriere,  men  har  brugt  største  delen  af  mine                  
ressourcer  på  advokatforretningen.  Jeg  har  nu  besluttet,  at  tiden  er  kommet  til,  at  tilbyde  mine                 
kompetencer  mere  generelt  til  bestyrelsesarbejde,  hvor  jeg  mener  at  kunne  bidrage  både  generelt               
med   min   forretningsmæssige   brede   viden   og   specifikt   med   min   specialistviden.   
  

Jeg  har  gennem  årtier  været  en  betroet  rådgiver  for  mange  virksomheder  og  offentlige               
organisationer   i   Danmark,   på   Færøerne   og   i   Grønland   og   bestridt   adskillige   tillidshverv.     
  

På  bestyrelsesplan  har  jeg  de  seneste  år  været  i  gang  med  et  omfattende  generationsskifte  og                 
strategiskifte  i  det  gensidige  forsikringsselskab  Gartnernes  Forsikring,  og  har  tidligere  blandt  andet              
fungeret   som   bestyrelsesformand   i   Rush   Files   A/S   ved   opbygning   og   klargøring   til   salg.     

  
Bestyrelsesprofil   og   bidrag     

  
Overordnet   er   mine   kompetencer   bidrag   til   strategi,   styring   og   succession.   
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Mit  bidrag  til  strategi  vil  være  både  hvor  der  er  brug  for  en  tilpasning  til  fremtiden,  en  trimning  af                     
virksomheden  for  at  sikre  den  rette  kurs  eller  en  shaping  med  henblik  på  klargøring  til                 
generationsskifte   eller   salg.   
  

Den  løbende  digitale  transformation,  der  er  behov  for,  vil  også  falde  inden  for  mit                
kompetenceområder  qua  min  erfaring  som  betroet  ekstern  rådgiver  inden  for  netop  det  digitale               
område.     
  

Jeg  er  også  en  kompetent  medspiller,  dersom  der  er  behov  for  en  strømlining  og  kulturændring  af                  
organisationen.  Her  har  jeg  opbygget  erfaring  på  flere  niveauer,  dels  som  ledende  kraft  bag  en                 
fusion  af  mit  eget  firma,  der  krævede  omfattende  kulturændring  og  strømlining,  dels  som               
bestyrelsesformand  hos  Gartnernes  Forsikring,  og  dels  som  erhvervsadvokat  og  business  coach,             
hvor  jeg  har  rådgivet  på  sidelinjen.  Denne  kompetence  betyder  også,  at  jeg  er  kendt  for  at  være                   
skarp  til  at  identificere  problemer,  herunder  faresignaler  i  eksisterende  strategi  og  finde  mulige               
alternativer.  Min  baggrund  og  erfaring  betyder  også,  at  jeg  kan  bidrage  til  compliancearbejde,               
tilpasning   til   nye   markeder,   og   imødegåelse   af   disruption.   
  

Min  erfaring  som  leder  og  coach  samt  mediator  betyder,  at  jeg  også  har  både  erfaring  med  og                   
kompetence  til  håndtering  af  ledelsesmæssige  udfordringer  og  styring  af  eventuelle            
rekrutteringsprocesser.     
  
  

  
  

Resultater   skabt   i   løbet   af   karrieren   
  

Jeg  er  uddannet  cand.  Jur.  og  siden  erhvervsadvokat,  herefter  lektor  med  ansvar  for  opbygning  at                 
it-rets  studiet  på  Aarhus  Universitet.  Jeg  etablerede  og  ledede,  som  den  første  advokat  i  Danmark,  et                  
specialkontor  inden  for  IT-ret,  kontoret  blev  til  et  af  Nordens  største  IT-rets  advokatfirmaer,  Bender                
von   Haller   Dragsted   (nu   Bird   &   Bird).     
  

Jeg  var  en  drivende  kraft  i  en  fusion  med  advokatfirmaet  von  Haller  i  2004.  I  denne  proces  var  jeg                     
som  direktør  i  firmaet  med  til  at  professionalisere  ledelsen  og  systematisere  virksomhedens              
forretningsgange.   
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BIDRAG   I   OVERSIGTSFORM     

  
Strategi   
  

o Holdbar   strategi   
o Forandringsledelse   
o Sikre   den   rette   kurs   under   givne   forhold   

  
  

Succession   
  

o Ledelsessikring   og   generationsskifte,     
o klargøring   til   salg   
o Coaching   af   ledelse   

  
  

    
Styring   
  

o Compliance,   kapitalplan   og   risikostyring,   
risikoappetit,   stressets   m.v.   

o Krisestyring   og   konflikthåndtering   
o Forandringsledelse   

  



  

I  en  halvandet  års  perioden  fra  januar  2013  var  jeg  endvidere  som  direktør  med  til  at  etablere  det                    
danske   Knowit   A/S,   en   dansk   filial   af   det   svenske   børsnoterede   Knowit.   
  

Herudover  har  jeg  været  drivende  kraft,  igangsætter  og  udvikler  af  kursusvirksomhed,  herunder  den               
meget  søgte  IT  Contract  Manager  uddannelsen  (ITCM)  og  jeg  har  været  dybt  involveret  i  etablering                 
af   virksomheder   i   Zimbabwe,   Tanzania   og   Zambia.   

  
  

Personlighed,   ledelses-   og   samarbejdsprofil   
  

Jeg  er  kendt  for  at  skabe  en  god  stemning  i  lokalet  også  i  pressede  situationer,  og  for  at  få  folk  til  at                        
føle   sig   trygge   og   performe   samt   at   få   løst   konflikter,   ofte   inden   de   accelererer.     
  

Herudover  er  jeg  kendt  for  at  være  kompetent  indenfor  mine  områder,  loyal,  velforberedt,  rolig  og                 
behagelig  og  for  at  bevare  det  store  overblik  og  det  gode  forhandlingsklima  i  selv  de  mest                  
langstrakte   forhandlingsforløb.     
  

Jeg  får  skudsmål  som  analytisk  og  god  til  at  få  systematiseret  problemstillinger  samt  finde  ind  til                  
sagens   kerne,   og   god   til   at   finde   løsninger,   der   bringer   parterne   videre   på   den   gode   måde.   
  
  

Brancher     
  

Med  min  baggrund  og  mine  kompetencer,  er  det  min  egen  vurdering,  at  jeg  vil  have  stor  værdi  i                    
virksomheder,  der  falder  indenfor  de  brancheområder,  hvor  jeg  har  mest  erfaring,  det  vil  være                
ejerledede  virksomheder,  virksomheder  der  opererer  inden  for  IT-branchen,  konlsulent-           
rådgivningsbranchen   eller   virksomheder   relateret   til   forsikringsvirksomhed   eller   det   grønne   erhverv.    
  
  

Bestyrelseserfaring   
  

Aktuelle   poster:     
  

Bestyrelsesformand   i   Gartnernes   Forsikring   G/S    CVR    53370918   
Bestyrelsesformand   i   Gartnernes   Forsikring   Ejendomme   A/ S   CVR   10803985   
  

Advisory   Bord   I   Reelight   Aps   CVR-nr   27125581   
  
  

Erfaring   /Tidligere   poster:     
  

Bestyrelsesformand   Rush   Files   A/S   CVR-nr   34623422     
Advisory   Bord   I   Reelight   Aps   CVR-nr   27125581   
Advisory   Bord   i   Benau   A/S   
Bestyrelsesmedlem   i   Dansk   IT   
Formand   for   Dansk   IT   –   Fagråd   for   IT   og   Jura   
Medlem   af   Kulturministeriets   Ophavsretslicensnævn   –   Voldgiftsdommer   
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Medlem   af   Advokatsamfundets   Immaterialretsudvalg     
Næstformand   for   bestyrelsen   for   E-Handelsfonden   
Medlem   af   udvalget   af   borgernes   it-rettigheder   
Medlem   af   Dansk   IT   –   Kompetenceforum   
Formand   for   internetgruppen   –   Foreningen   af   Danske   IT   Advokater   
Medlem   af   bestyrelsen   –   Foreningen   af   Danske   IT   Advokater   
Medlem   af   ESL   –   Den   rådgivende   uddannelseskomité   
Medlem   af   Dansk   IT   –   Politisk   Forum   
Formand   for   IT   Sikkerhedspanelet,   Videnskabsministeriet   
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