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Executive summary: 

 

Energi og teknik - ingeniør med lang bestyrelseserfaring 

Bestyrelsesformand og ingeniør med erfaring fra stor energikoncern med både stramt monopol og 

kundetilrettet kommercielle forretninger.  

Leder af det strategisk fokus på at drive hele koncernen videre i en disruptet tid og med stor politisk fokus 

på værdiskabelse for ejerne koblet med sundt købmandsskab. 

Dertil en lang erhververfaring fra teknologisk rådgivning og kommunalt, bæredygtig projektledelse - og en 

kort tid som selvstændig inden for salg. 
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Navn Eva Ryberg 
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Uddannelse 

MSc in Dairy Science and Technology (Mejeriingeniør). Den kgl. Veterinære- og Landbohøjskole 1983 

Bestyrelsesuddannelser: 

Strategisk værdiskabelse – økonomistyringens ledelsesværktøjer. CBS Summer School, 2016 

Board Leadership Masterclass. CBS Bestyrelsesuddannelser, 2017 

NRGi amba Bestyrelsesuddannelse. CBS Bestyrelsesuddannelser, 2017 

Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er. Aarhus BSS, 2019 

 

Erhverv 

Titel Seniorkonsulent 

Virksomhed Teknologisk Institut 

Website www.teknologisk.dk 

Brancheerfaring Projektleder af et innovationsnetværk under Videnskabsministeriet med det 
overordnede formål at bringe virksomheder og universiteter tættere sammen på 
tværs af det danske energisystem. Arbejdet omhandlede produktion, distribution og 
anvendelse af el, fjernvarme, gas og vigtigst: Hvordan energiformerne kan spille 
sammen intelligent.  
Bestyrelsesformand for Samsø Energiakademi 

 



Titel Projektleder 

Virksomhed Århus Amt, Erhvervsafdelingen 

Website Eksisterer ikke mere 

Brancheerfaring Ledelse af tværgående bæredygtighedsprojekter, undervisning i miljø- og 
energiledelse. 
International miljørådgivning i Can Tho, Vietnam 
Næstformand i Århus Amts BST 

 

Titel Afdelingsleder 

Virksomhed Århus Amt, Natur og Miljø 

Website Eksisterer ikke mere 

Brancheerfaring Personaleledelse, økonomistyring  og kendskab til offentlig forvaltning. 
 

Frivilligt og politisk arbejde 

2011 – 2012 Medlem af Aarhus Byråd  (S)  Opnåede relevante kompetencer 

Teknisk Udvalg 
Økonomiudvalget 

Politisk forståelse 
Indsigt i kommunal økonomi og styring 
Forhandlingsteknik  

 

2005 – 2010 Initiativtager til og formand for 
Danmarks Lungeforening, Lokalafdeling i Århus 

Opnåede relevante kompetencer 

Netværksmøder 
Medlem af Region Midtjyllands 
Sundhedsbrugerråd 

Personaleledelse 
Netværksledelse 
Formidling 

 

Personlig profil og værdier 

Ingeniør med lang erfaring i administration af store tværgående projekter og netværk, samt ledelse af 

bestyrelser og fælleskaber på alle niveauer. 

Jeg har siddet som formand i bestyrelser og har organiseret netværk i både offentlig og privat regi, og har 

som administrator formået at samle deltagerne omkring et givet emne så alle har bidraget til et fælles 

resultat. 

Derudover har jeg erfaring som bestyrelsesformand for et af Danmarks største forsyningsselskab NRGi 

a.m.b.a. med over 215.000 andelshave og mere end 1200 ansatte. Forinden har jeg mere end 7 års erfaring 

som bestyrelsesformand for Samsø Energiakademi.  

Min Insights Discovery Personal Profile beskriver mig som empatisk og som en person der sikrer at alle 
deltagere i bestyrelser og netværk opfatter sig som en del af en helhed, og på den måde bedre arbejder 
sammen.   
Erfaring med økonomistyring og personaleledelse er opnået gennem mit arbejde som afdelingsleder. Dertil 

kommer tiden som selvstændig SMV´er med de forskellige arbejdsopgaver der ligger med administration af 

økonomi og salg.  

Jeg er udadvendt og har et lyst og positivt sind med en god humoristisk sans, og taler og skriver engelsk på 

højt niveau. 



 
Netværk 
 
Jeg har været engageret i energibranchen i mange år, og har i kraft af min personlighed et stort netværk 

blandt beslutningstagere i både el- og fjernvarmebranchen. 

Foruden det rent faglige har jeg vedligeholdt mit politiske netværk og har gode relationer til flere 

partigrupper på Christiansborg. 

 

Hvad kan jeg bidrage med? 

Min største styrke er at jeg kan gøre en gruppe god, dvs. få en bestyrelse til at fungere optimalt med fokus 

på værdiskabelse for ejerne, og jeg kan i en bestyrelse se hvordan man i højere grad kan udnytte de 

kompetencer der er tilstede – eller vurdere hvilke kompetencer der mangles. 

Jeg har en godt strategisk evne til at se langsigtet inden for et teknisk fag, og jeg kan gennem mit store 

netværk hente viden til organisationen. 

 

Kompetencer 

 Strategi og ledelse 

 Forretningsudvikling 

 Processtyring 

 Innovation 

 CSR 

 Pressestrategi 

 Konflikthåndtering 

 Change Management 

 Samarbejde i bestyrelsen 

 Kompetenceafklaring og –evaluering 

Jeg har regnskabsforståelse på mellem niveau, og taler og skriver engelsk på højt niveau. 

 

Bestyrelsesønsker 

Jeg er interesseret i bestyrelsesarbejde som medlem eller formand. 

Min viden ligger inden for det tekniske område, og i offentlig virksomheder. 

Jeg er parat til at indgå i alle typer virksomheder og kan dække hele landet. 

Jeg er udelukkende interesseret i bestyrelser hvor der indgår honorering. 

 

 

 


