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Bestyrelsesvision 
Jeg ser bestyrelsen som ledelsens vigtigste sparringspartner og jeg har et ønske om, at være med til 
at udvikle både store og små virksomheder. Jeg er åben over for bestyrelsesposter i hele Danmark, 
det vigtigste er, at vi begge oplever god “kemi”, så fundamentet for godt samarbejdet er på plads. 
 
Mit mål er sammen med ledelsen at fastlægge virksomhedens strategi, sætte fokus på vækst, 
udviklingsmuligheder, markedsføring og implementering. Jeg har en ledelses-og kompetencemæssig 
bred profil og en stor erfaring, jeg meget gerne vil bidrage med. 
 
Min professionelle baggrund tager afsæt i strategi, vækst, udvikling og ledelse, jeg har gennem en 
årrække været underdirektør i en større bank, med hovedansvar for forretningen og kunderne. 
 
 
Professionel baggrund  
 
13 års ledererfaring på toplederniveau (underdirektør i Al-bank) 
15 års ledererfaring på filialdirektørniveau (Nordea og Al-bank) 
28 års erfaring med undervisning, salgsledelse, forandringsledelse og lederudvikling 
CBS bestyrelsesuddannelse (bank- og realkredit) 
Bestyrelseserfaring, og stor erfaring fra bankråd / advisory board  
 
 
Kompetencer 
 
Jeg drives af at skabe værdi for de virksomheder og mennesker jeg arbejder sammen med. Jeg har 
en bred alsidig forretningsforståelse på tværs af funktioner og en udpræget vilje til at ville mere.  
 
Som underdirektør har jeg deltaget i fastlæggelsen af bankens overordnede strategi, samt 
formulering af mål og forretningsplan for det samlede filialnet.  Jeg har været ansvarlig for opstart af 
nye enheder, herunder business case, strategi, mål, forretningsplan og markedsføring. Mit 
hovedansvarsområde har været forretningen og kunderne. 
 
 
Personlig profil 
 
Som person er jeg ekstrovert, positiv, og handlekraftig. Jeg vil gøre mig umage for at blive en aktiv 
sparringspartner, der både kan lytte, udfordre og være med til at sikre vækst i jeres virksomhed. 
Privat er jeg gift med Evan, sammen har vi 2 voksne døtre. Vi har fælles interesse i at sejle kajak, stå 
på ski, sejle båd om sommeren, og så er vi begge meget interesseret i vin. 
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