
 

LENE GADE HOVMØLLER 

EN STÆRK KOMPETENCE INDENFOR 
ESG, LEDELSE OG FINANSIERING TIL DIN 
BESTYRELSE. 

 
 
 

 
 
TELEFONNUMMER: 
20 15 51 85 
 
LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/in/lene-
gade-hovm%C3%B8ller-8650b5a2/ 
 
MAIL: 
lenehovmoeller@hotmail.com 
 
Bopæl: 
Asmild Vænge 69, 8800 Viborg. 
 
Født 1982, gift med Søren Glintborg. 
Mor til Ryan på 15 år og Gry på 11 år.  

 
 
 

 Jeg tror fuldt og fast på, at vi gennem stærke gensidige 
partnerskaber opnår de allerbedste resultater - både når vi taler 
resultater på bundlinje, arbejdsglæde, grøn omstilling og meget 
meget mere. Derfor sætter jeg en stor ære i at dele ud af mine 
erfaringer, min viden og mit dybe rodnet af relationer.  
 
Det betyder også at jeg gør en dyd ud af at levere et stærkt bidrag 
i et bestyrelseslokale/advisory Board. Mine kompetencer er især 
stærke på ESG, ledelse og finansiering.   
 
Min professionelle baggrund er 21 års erfaring fra den finansielle 
branche, hvor jeg har arbejdet med økonomi og långivning til 
virksomheder - herunder rådgivning omkring kapitalbredskab og 
risikostyring til virksomheder. 
 
I de seneste 9 år har jeg derudover arbejdet med ledelse, 
forretningsudvikling og strategi – dette bl.a. igennem mit job som 
landbrugsdirektør i Vækstfonden. 
 
Jeg har ledet Vækstfondens strategiarbejde med ESG indenfor agro 
sektoren. Dette arbejde blev igangsat i 2017, hvilket har givet mig 
en stor indsigt og solide kompetencer på området. 
 
Relevant erhvervserfaring: 
2017-2022 Landbrugsdirektør, Vækstfonden. 
2014-2017 Landbrugskundechef, Vækstfonden. 
2013-2014 Leder, Jyske Bank 
1999-2013 Erhvervs/landbrugsrådgiver  
 
Relevant uddannelsesbaggrund: 
2022-2022 Bestyrelsesuddannelse 
 
01.01.2018 – 01.11.2018 

• Forandringsledelse 
• Strategiske udviklingsprocesser 
• Coaching  
• Forandringsmodeller 
• Den gode motivation 

 
Medietræning 
 
Finansiel HD 
 
Bestyrelseserfaring: 
 
2020-2022 
Advisory Board, Bæredygtig finansiering SEGES  
 
2022- 
Formand, Dansk Selskab for virksomhedsledelse, VLgruppe 51, 
Viborg. 
 
Personlige kvalifikationer: 
Jeg er en stærk visionær profil med ambitioner om, at skabe de 
bedste resultater igennem og sammen med de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer og i tæt samarbejde med direktionen.  
 
Jeg er en robust kommunikatør, der ikke er bange for at 
kommunikere et budskab - altid med stor ydmyghed og en stor 
portion respekt. 
 
Jeg arbejder for at skabe et bestyrelsesrum, hvor ambition, respekt 
og engagement er i højsædet. Et rum hvor vi arbejder benhårdt for 
virksomheden og for at spille direktionen/ejerlederen bedst mulig til 
at agere efter den vedtagne strategi. 
Kan jeg bidrage til din virksomhed – så tøv ikke med at give mig et 
kald. 
 



 
 


