
 

 

Bente Riis Fogsgaard 
Kongeåvænget 29, 6710 Esbjerg V 

Telefon: 28141402 

E-mail: bente@archa.dk 

 

 

 Personlige oplysninger 

 

Fødselsdato: 12. oktober 1978 (44 år) 

Civilstand: I forhold 

To børn på henholdsvis 13 og 15 år. 

 
 

Bestyrelseskompetencer:  
 

Som bestyrelsesmedlem har jeg fokus på risikostyring samt at bistå med at sikre 
vækst. Jeg er en aktiv medspiller, når det kommer til nye tiltag og sikrer samtidig, 
at dette ligeledes følges til dørs. Jeg har et stort erhvervsnetværk, jeg ofte bringer i 
spil bl.a. i form af sparring mv. Dette sikrer bl.a. en bred forståelse/ indsigt.  

Som følge af min uddannelsesmæssige baggrund og daglige virke kan jeg ligeledes 
bidrage til en bestyrelse med juridisk og økonomisk indsigt. Derudover også stille de 
nødvendige spørgsmål løbende - dette samtid med, at der sikres samarbejde og 
fælles retning i en bestyrelse. 

 

Øvrige aktiviteter og bestyrelsesposter (Kronologisk 
rækkefølge) 
 

- Stifter samt mødeleder af erhvervsnetværket Growth By relations (GBR 
Netværk). www.gbr-network.dk (Siden 2015) 

- Bestyrelsesmedlem Frøs Sparekasse cvr. nr. 67051815 (Siden april 2018) 
- Bestyrelsesmedlem Advokatsamfundets 5. kreds (Siden medio 2019) 
- Bestyrelsesmedlem Bang – Fonden (Siden april 2021) 
- Bestyrelsesmedlem Business Esbjerg (Siden april 2021) 
- Stifter samt mødeleder af erhvervsnetværket Nærværket Anno 21 

www.nvanno21.dk  (opstart medio 2021) 

 

 
Uddannelse 

2018             Finanssektorens bestyrelsesuddannelse (Finanssektorens 

uddannelsescenter) 

http://www.gbr-network.dk/
http://www.nvanno21.dk/


2015              Møderet for landsret (L) 

2013 Advokatbestalling 

 

2002 - 2005 Århus Universitet  

Cand.jur (Kandidat i Jura)  

 

1999-2002 Handelshøjskolen i Århus  

Ha- Jur (Bachelor i økonomi og jura)  

 

1995-1998 Århus Købmandsskole  

HHX (Højere Handelseksamen) 

 

Erhvervserfaring 

 

Aug. 2017 – Advokatfirmaet Archa ApS – Advokat og indehaver  

Jobbeskrivelse: Erhvervsadvokat 

 

2012-2017 Penta Advokater/ Tidl. ADVODAN  

Jobbeskrivelse:   Advokat (Primært beskæftiget med erhvervsrådgivning)  

 

2008-2012 KPMG, Senior Tax Consultant/ Skatterådgiver 

Jobbeskrivelse:   Rådgivning samt opsøgende salg indenfor person – og selskabsskat.  

 

2006-2008 EDC Poul Erik Bech, Privatrådgiver / Købermægler - Silkeborg 

Jobbeskrivelse:   Rådgivning indenfor finansiering, køb, m.v. 

 

2005-2006 Finansrådet, Underviser/censor (Deltid, aften) - København  

Jobbeskrivelse: Underviser, vejleder og censor på akademiuddannelsen i Finansiel 
Rådgivning i faget ”Omsætning og finansiering af fast ejendom”.  

 

2005-2006 Advokatsamfundet, Juridisk Konsulent (Fuldtid, dag -Barselsvikariat)  - 
København 

Jobbeskrivelse: Klagesagsbehandling, rådgivning, mødedeltagelse mv. 

 

 

 

 

  

 

 


