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Introduktion 

Executive summary 

Bestyrelsesmedlem, virksomhedsejer og kreativ bygherrerådgiver, arkitekt. 
 Medskaber af Constructa A/S og transformation fra ejerledelse til professionelt selskab. 
 Bestyrelsesmedlem i fonde. Almen og Erhvervsdrivende. 
 Bestyrelsesmedlem i organisationer og forening. 
 Bestyrelsesmedlem i egne virksomheder. 
 Tidligere og nuværende direktør i nogle af egne virksomheder. 
 Arkitekt. 
 

Kontakt 

 Navn: Christian Aagaard Nielsen 
 Telefon: +45 4021 7872 
 E-mail: c@aana.dk 
 LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/christian-aagaard-nielsen-155b058/ 
 Proff-profil: https://www.proff.dk/rolle/christian-aagaard-nielsen/-/4000423128/ 
 

Uddannelser 

 Håndværker, elektriker (1991) 
 Bygningskonstruktør BTH (1998) 
 Bygherrekompetenceuddannelsen (2013) 
 Certificeret i JBTA-personlighedsanalyse (2014)  - Kan sammenlignes med DISC 
 

Bestyrelsesuddannelse 

 Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMVér ved Aarhus BSS (2019) 
 

Erhverv 

 Titel: Kreativ bygherrerådgiver, arkitekt. 
 Virksomhed: Constructa A/S Rådgivende Ingeniører og Arkitekter. 
 Website: www.constructa.dk 
 Brancheerfaring: Ansvarlig for småhuse – Hansen & Larsen A/S 
   Ansvarlig for etablering af digital tegnestue – DO 
  Projektering af erhvervsbyggeri – DL Erhvervsbyg 
   Ansvarlig for etablering af digital tegnestue – DO 
  Iværksætter egen tegnestue – Aagaard Nielsen Arkitektfirma A/S 
  Fusion og etablering af nyt firma (50% ejerskab) – Constructa A/S 
  Kreativ direktør, co-ejer – Constructa A/S 
  Direktør i datter- og søsterselskaber – Bolaejca, Thermoo, m.fl.  
  Kreativ bygherrerådgiver, arkitekt – Constructa A/S 
  Bestyrelsesarbejder 
 

Bestyrelsesposter 

 Tidsrum: 2008- 
 Hvor: Constructa A/S 
 Bestyrelsesrolle: Bestyrelsesmedlem – Ejer 
 Resultater: Etablere egen virksomhed, fusionere og skabe Constructa A/S. 

Opkøb af virksomhed og integrere denne. Etablere afdelinger indenlands. 
Udvikle Constructa fra ejerledet til professionelt ledet selskab, fra 18-80 
medarbejdere. Etablere professionel bestyrelse og selv træde tilbage.  
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 Tidsrum: 2011- 
 Hvor: Borg Fonden 
 Bestyrelsesrolle: Bestyrelsesmedlem 
 Resultater: Idé-, visions- og formålsafklaringer med stiftere. 
  Fastlægge vedtægter, uddelingsprincipper, procedure og kapitalforvaltning.  
  Etablering og fortsat drift af fonden. Ansættelse af driftsdirektør og kontor. 

Kvalificere ansøgninger. Udvikle fondens indsatser.  
 
 Tidsrum: 2016- 
 Hvor: Arbejdsgiverorganisationen KA & KAH (Hovedorg.) 
 Bestyrelsesrolle: Bestyrelsesmedlem 
 Resultater: Udskifte organisationsaftalepartner Krifa med Det Faglige Hus. Ny 

organisationsaftale, ny overenskomst. 
  Indsats i SMV-Danmark som politisk organisation for KA. 
  Sikre et frit og en alternativ organisering i dansk erhvervsliv. 
  
 Tidsrum: 2017- 
 Hvor: Innovation Silkeborg 
 Bestyrelsesrolle: Bestyrelsesmedlem 
 Resultater: Ansættelse af ny direktør. 
  Efter Innovation Silkeborgs usikker opstart har jeg bidraget med afklaring af 

formål og indsatser, så Innovation Silkeborg i dag er et stort aktiv for både 
erhvervsliv og kommune. 

 
 Tidsrum: 2019- 
 Hvor: SAM Fonden 
 Bestyrelsesrolle: Bestyrelsesmedlem 
 Resultater: Idé-, visions- og formålsafklaringer med stiftere. 
  Fastlægge vedtægter, uddelingsprincipper, procedure og kapitalforvaltning. 

Finde og udvælge fondsmedlemmer med stifter. 
  Etablering af søsterfond MP-fonden til understøttelse af SAM-fonden. 
  Idriftsættelse pågår. 
  
 Tidsrum: 2018-2019 
 Hvor: Focus BioEnergy 
 Bestyrelsesrolle: Advisory Board 
 Resultater: Forberede etablering af projektlederorganisation. 
 
  

Personlig profil og værdier 

 Personlighedsanalyse jf. JBTA er INFP - Idealist uden grænser! 
I fortællende form er jeg socialt aktiv og udadvendt, selv om jeg af natur er introvert og får 
energi alene. Jeg har stor integritet og koncentrere mig om, at bidrage til den aktuelle opgave 
og det forrum jeg er en del af. Som meget kreativ person er min styrke at brainstorme med 
andre. Afprøve idéer og synspunkter og finde mønstre og sammenhænge der åbner nye 
muligheder for løsninger og skaber en ny fremtid. 

 Jeg formidler gerne mine synspunkter mundtligt og skriftligt og nyder løsningsorienteret 
dialog. Beslutninger træffes dels med hovedet og dels med maven.  Fornemmelser for den 
gyldne løsning. Mine værdier udspringer af klassisk liberal kristen kultur - Gud, konge og 
fædreland. 
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Netværk 

 Som erhvervsaktiv og aktiv i dvs. bestyrelser omgås jeg mange personer. Jeg er ikke en 
netværker der nyder de mange løse telefonsamtaler og henvisninger på kryds og tværs. Der 
skal være en relevant opgave, noget af gøre, før jeg involverer mit netværk. 

 Det vil også sige, at jeg ikke snakker over mig i andre sammenhænge, da min interesse ikke er 
at være interessant i snak, men i indsats. 

 

Hvad kan jeg bidrage med 

Katalysator for den gode atmosfære, sunde og skabende dialog i bestyrelseslokalet.  
 Som kreativ kan jeg se mønstre og forbinde emner og indsatser til fremtidens løsninger.  
 Være inspirator. 
 Indsigt i hvordan virksomhedskultur skaber forretning. Hvordan værdier påvirker. 
 Transformationen fra ejerledet til professionelt ledet selskab.  
 Rydde op, finde det sunde og skære fra. Tilpasse forretning/ organisation. 
 

Hvilke kompetencer kan jeg tilbyde 

 Strategi og ledelse 
 Forretningsudvikling 
 Turn around 
 Projektorganisation 
 Innovation 
 Digitalisering 
 Kundeservice 
 Marketing 
 Generationsskifte i familien 
 Kommunikation 
 Samarbejde i bestyrelsen 
 Professionalisering 
 

Regnskabsforståelse 

 Mellem niveau  
 (ud fra niveauerne Lav, mellem og høj) 
 

Sprogkundskaber  

 Engelsk Mellem 
 Tysk Lav 
 Svensk Mellem 
 (ud fra niveauerne Lav, mellem og høj) 
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Bestyrelsesønsker 

 Poster: Bestyrelsesmedlem 
  
 Brancher: Byggeri 
  Rådgivning/ konsulent 
  Offentlig 
  Kultur 
  
 Typer: Ejerledede virksomheder 
  Familievirksomheder 
  Offentlige virksomheder 
  Organisationer/ NGO 
  
 Geografisk: Hele Danmark 
  

Yderligere oplysninger 

 Bor i Silkeborg 
 Opvokset i Nordsjælland. 
 Boet og arbejdet i Nordsjælland, Skjern og Silkeborg. 
 Gift siden 1992, 3 store børn. 
 Har tid til de bestyrelsesposter jeg engagerer mig i. 
 Tillidshverv i Håndværkets Ankenævn siden 2011 
 Udvalgspost i SMV-Danmark siden 2018 
 Periodevis frivillige foreningsbestyrelser og menighedsråd. 
 


