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Hvorfor skal jeg med i din bestyrelse?

Jeg har særlig viden om bæredygtig forretningsudvikling, og hvordan verdensmål, CSR og ESG 
kan anvendes. Det er områder, alle virksomheder kommer til at arbejde med, ikke mindst i forlæn-
gelse af de nye CSRD-direktiver fra EU, som rammer forskelligt, men når ud i alle leverandør- og 
værdikæder. Bæredygtig innovation og forretningsudvikling kræver både strategisk og konkret 
viden, overblik, tværfaglig tænkning, bred involvering og samarbejde på tværs. Det er en kompleks 
forandringsproces, som jeg kan sikre kvalificeret bestyrelsesfokus på og udstikke de strategiske 
pejlemærker for. Jeg er i 2023 blevet Certificeret Sustainable Business Change Manager.

Strategier er først værdiskabende, når de realiseres. Så for at opnå succes med strategierne, skal 
de omsættes til specifikke mål, hvor organisationen involveres, og der udarbejdes handlingsplan-
er. Jeg har både stærke strategiske kompetencer og erfaring med at omsætte strategi til eksekver-
ing i virksomheden og kan bidrage til bestyrelsen med, hvordan I som virksomhed kommer i mål 
med de bæredygtige strategier.

Effektiv kommunikation er en kritisk faktor også i den bæredygtige virksomhedsstrategi. Jeg har 
mange års erfaring med strategisk og taktisk kommunikation, både online og offline, og det har 
givet mig en viden, jeg kan bidrage med i bestyrelsesarbejdet. Derudover har jeg viden om ad-
færdsdesign og nudging, der kan understøtte grønne handlinger.

Aktivering af frivillige, repræsentantskab, medarbejdere eller borgere kan være værdifuldt for 
en virksomhed eller organisation og sikrer, at forandringsprocesser virker. Jeg har flere års erfar-
ing med at lede og understøtte inddragelsen af både frivillige og en lang række andre interessent-
er og kan bidrage strategisk og taktisk til, hvordan I lykkes med det.

Jeg er uddannet arkitekt, men har i mange år arbejdet med entreprenørskab og iværksætteri på 
videregående uddannelser (Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Aarhus Universitet) 
bl.a. ved at skabe samarbejde mellem virksomheder, startups og studerende. Derudover har jeg et 
kæmpe netværk til både SMV’ere, større virksomheder og andre erhvervsaktører.

Som person er jeg kreativ og idérig, tegner og kommunikerer, er super engageret og yder pos-
itive og løsningsorienterede bidrag. Samtidig er jeg systematisk og samvittighedsfuld, og jeg 
møder altid skarp og velforberedt op, så jeg kan skabe værdi for din bestyrelse.

Bestyrelseserfaring:
2021 - nu: Bestyrelsesmedlem i Energimuseet, Bjerringbro.
Jeg har derudover siddet i advisory board for- og har været rådgiver for en række startup-virksom-
heder i de innovationsmiljøer, jeg har arbejdet i. 
2020 - nu: Valgt til 1. suppleant i Aura Energis bestyrelse

Jeg har i 2021 taget Bestyrelsesuddannelsen, del 1 og 2, fra AROS/ Erhvervsakademi Aarhus.


