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Som en engageret og målrettet person brænder jeg for at skabe vækst. Jeg navigerer på alle niveauer, og jeg motiveres af fremdrift. 
Uanset projektets eller virksomhedens kompleksitet er det afgørende, at vi i et samarbejde når aftalte resultater. 

    Jeg har en massiv erfaring som leder med stor indsigt i ledelses- og bestyrelsesarbejde især fra Tækker Group. 

Jeg bidrager med til en klar strategi, opfølgning, formueforvaltning, udvikling, finansiering samt exit med et kommercielt resultat 
for øje. Ét af mine resultater, da jeg medvirkede som koncerndirektør til at gennemføre forvandlingen af Tækker Group fra en 
mindre iværksætter- og ejendomsvirksomhed gennem finanskrise med en negativ egenkapital på minus 800 mio. DKK til en 
udviklingsorienteret og veldreven milliardkoncern med danske og tyske datterselskaber med en egenkapital på plus 2,6 mia. DKK. 
Egenkapitalen stammer fra en betragtelig udvidelse af koncernens ejendomsportefølje i Tyskland og Danmark samt realiseringen 
af det største, danske, privatejede udviklingsprojekt – byen Nye nord for Aarhus. Et projekt, som jeg har været med til at fostre, 
udvikle og realisere. 

Med ledelseserfaring fra den almene boligsektor og det private ejendomsmarked i såvel Danmark som Tyskland besidder jeg 
en stor indsigt i ejendomsmarkedet. Et internationalt mindset og kompetencer inden for internationalisering har jeg opnået 
gennem store, komplekse markeds- og ledelsesmæssige transformationer i bl.a. Tyskland. 

Dyder som ordentlighed, ansvarlighed og respekt for den enkelte er vigtige værdier for mig. Som person har jeg stor 
gennemslagskraft, høj energi, stort drive, god humor og empati – klar til at finde nye veje i samarbejdet med den øvrige bestyrelse 
og direktion. Engelsk er mit forretningssprog, men jeg behersker også tysk på samtaleniveau. 
 
Mine vigtigste bidrag til bestyrelsesarbejdet er: 

International ledelseserfaring – herunder udrulning og gennemførsel af strategier, reorganisering, exit 
Strategi og forretningsudvikling, vækst og internationalisering 
Metodisk og analytisk tilgang 
Dyb ejendomsforståelse: beliggenhed, projekter, udvikling, drift, optimering, køb og salg 
Iværksætteri, vækst og klargøring til frasalg 

 
PRO FESSIONEL ERFARING  

2021 –  Stifter og direktør, Mylin Consult– rådgivning og bestyrelsesarbejde 
2021 – 2022 COO, 2E Group 
2008 – 2020     Koncerndirektør, Tækker Group 
2006 – 2008     Direktør, Tækker Europa 
2003 – 2004   Forretningsfører, Boligselskabet Præstehaven 
1992 – 2003  Administrationschef, Arbejdernes Andels Boligforening  
1991 - 1992  Jurist, Gellerupparkens Retshjælp 

 
BEST Y RE LSE S AR BE JD E  

2022-                    Bestyrelsesformand, Ejendomsparaplyen 
2012 – 2022 Bestyrelsesformand, Tækker Fonden. 
2006 – 2020     Direktionsmedlem som koncerndirektør, Tækker Europa/Tækkersminde/Tækker Berlin  
2015 – 2018 Medstifter og bestyrelsesformand, Boardmember ApS 
2013 – 2015     Bestyrelsesmedlem, Nordic Tours A/S. 

 
A D V IS O RY BO ARD  
2022 – Fundbricks, formand 

      2014 –  Balletakademiet, medlem  
 

UDD ANN ELS E  

2021 Bestyrelsesuddannelse, CBS Copenhagen 
2021 Bestyrelsesformandsuddannelse, Center for Ledelse 
2011 Bestyrelsesuddannelse, Danske Advokater 
1991 Cand.jur., Aarhus Universitet 
  
PRIVAT 

Gift med arkitekt Kurt Brink Kristensen, sammen har vi 3 udeboende børn. 
I fritiden løber jeg langdistancer, læser og nyder kunst- og arkitekturoplevelser. 


