
MALENE ABILDGAARD
BESTYRELSESPROFIL
Med 15+ års erfaring fra kulturverdenen inden for arkitektur og design, de 
seneste år på direktionsniveau, bidrager jeg med et mindset, hvor kommer-
ciel tænkning, økonomi og bæredygtighed er fundamentet for mit arbejde 
med strategisk forretningsudvikling. 

Jeg har et højt energiniveau og drives af at udvikle og se ting flytte sig hos 
både mennesker og virksomheder. Min tilgang er entreprenant, og jeg ud-
fordrer gerne dominerende opfattelser i jagten på de bedste beslutninger 
for virksomheden – på det menneskelige, forretningsmæssige og økono-
miske plan.

UDVALGTE ERFARINGER OG KOMPETENCER
Strategi- og forretningsudvikling med kommercielt og bæredygtigt fokus  
Som udviklingsdirektør i en kulturinstitution med ansvar for fonds-
finansiering, erhvervspartnerskaber og med fokus på at skabe nye og 
bæredygtige indtægtskilder.

Entreprenørskab og innovation  
Som iværksætter og mange år som selvstændig konsulent inden for 
oplevelsesøkonomi og formidlingsbranchen med fokus på produkt-
udvikling, kundeoplevelser og forretning.

Personaleledelse   
Som personaleansvarlig i en kulturinstitution med 55+ medarbejdere 
inden for forskellige faggruppe

Økonomi  
Som budgetansvarlig i en kulturinstitution med fokus på finansiering, 
kommerciel udvikling og bundlinje.

BIDRAG I BESTYRELSEN
Jeg har en baggrund i arkitektbranchen, hvor min erhvervskarriere har 
været centreret om forretningsudvikling og projektledelse primært i 
kulturinstitutionsregi. Herfra kan jeg bidrage med stor erfaring i at se 
nye forretningsmæssige muligheder og i at sammentænke udviklingen 
af forskellige strategiske forretningsområder. Alt sammen for at skabe 
værdi og vækst.

Som frivilligt bestyrelsesmedlem har jeg over 10 års erfaring fra forskel-
lige organisationer. Dertil kommer min direktørerfaring, når jeg som 
ansvarlig for driften af en kulturinstitution udvikler og præsenterer stra-
tegier, aflægger beretning og regnskab samt søger sparring på alt fra 
markedsperformance til ledelse hos bestyrelsen. Herfra ved jeg, hvor 
afgørende og værdifuld den åbne, respektfulde dialog er, og hvor stor 
betydning diversitet i bestyrelseskompetencer har for sammen at skabe 
et frugtbart resultat.

Jeg brænder for at bidrage med mine kompetencer, min viden og mine 
erfaringer i virksomheder, hvor jeg som en engageret sparringspartner 
kan være med til at finde løsninger og til at omsætte strategi til handling.
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BRANCHEERFARING
Kulturbranchen i ind- og udland, 

herunder kulturinstitutioner som Dansk 
Arkitektur Center, Utzon Center, Sydney 

Opera House, SOAP/Seoul og 
Polytechnic Museum Moscow.
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Diverse ledelseskurser, 
Center for Ledelse og ODM

Optaget som medlem af 
Forfatterforeningen, ICOM og 

Arkitektforeningen

Udpeget som nordisk repræsentant i UIA 
- International Union of Architects, WP 
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