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Anne Buhl  

Arbejds mobil 71 70 44 45  

Privat mobil 20 72 18 84  

anne@buhlbusiness.dk  

            

  
  
  

BESTYRELSESKANDIDATUR  
  

                                                          
  

  

BESTYRELSESPROFIL  

  

DET BIDRAGER JEG  

MED  Jeg anser bestyrelsen for at være en kontrolfunktion og en 

værdiskabende sparringspartner til direktionen. Det er et samarbejde 

mod et fælles mål: Virksomhedens succes!  

  

Som bestyrelsesmedlem bidrager jeg til værdiskabelsen via min 

baggrund som mediator, jurist og ejerleder af mine egne to selskaber. 
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Jeg bidrager til at kvalificere, hvori virksomhedens udfordringer består 

og har konstruktive bud på, hvordan vi tilvejebringer det rigtige 

beslutningsgrundlag. 

 

 Mine efterhånden veludviklede samarbejdsevner på tværs af faglige og 

menneskelige forskelle bringer jeg gerne i spil i bestyrelseslokalet. 

  

Det betyder noget for mig, at de formelle rammer overholdes, og jeg 

påtager mig gerne ansvaret her for. Ud over, at det skaber 

forudsigelighed og tryghed, er det kendetegnende for en professionel 

bestyrelse, at de formelle rammer er på plads.  

  

Som bestyrelsesmedlem støtter jeg således formanden i, at de formelle 

rammer fungerer.  

  

Som bestyrelsesformand sikrer jeg, at dagsordenen overholdes og 

styres, at alle kommer til orde og at vores referater er retvisende.  Jeg 

stiller naturligvis mine juridiske kompetencer til disposition i 

bestyrelsesarbejdet; men jeg agerer ikke som virksomhedens 

advokat.  

  

UDDANNELSE  

  

2015   Bestyrelsesuddannelsen - fra Aarhus BSS  

  

2012 - 2013   Diplomlederuddannelsen/MiniMBA hos Probana  

  

2003  Mediator – på Advokatsamfundets mediatoruddannelse  

  

1995    Cand.jur. - fra Aarhus Universitet  

  

  

BESTYRELSESPOSTER    

Ryomgård Produktionshøjskole. Jeg repræsenterede skolens største 

kunde og arbejdede derfor for kvalitet og sikker drift.  

  

Mediatoradvokater. I tæt, dagligt samarbejde byggede vi i bestyrelsen 

en organisation op (i dag ”Mediationsinstuttet”). Jeg var ansvarlig for 

økonomien og for udpegning af mediatorer til sager.  

  

Grundejerforeningen Stenagervej i Risskov. Som formand 

gennemførte jeg tvungen opsparing til fælles udgifter og sikrede et 
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konstruktivt samarbejde med tilstødende foreninger, anlægsgartner og 

kommunen.  

  

Akademisk Forening for Dans. Her brugte jeg mine juridiske 

kompetencer.  

  

ØNSKER TIL VIRKSOM-   

HEDEN  

  

  

Mindre eller mellemstor virksomhed, der sælger varer eller 
serviceydelser af høj kvalitet. Virksomheden kan være i en turn around 
fase eller en udviklingsfase. Der skal være en afslappet atmosfære, og 
man skal kunne tale fortroligt og ærligt om de udfordringer, der er.  

KOMPETENCER  

  

VÆRDIER  

Jeg tænker analytisk og strategisk. Jeg kan godt gå ned i detaljen, men 

skaber mest værdi ved at arbejde med de store linier. Jeg agerer 

medierende, når det er værdifuldt; og tydeligt og karakterfast, når det 

kræves for at skabe fremdrift.  

  

Jeg er typisk den i bestyrelsen, der går op i at træffe beslutninger på et 
faktuelt – ikke et følelsesmæssigt - grundlag.  

Jeg står for loyalitet, ordentlighed og ærlighed. Jeg tager konstruktivt 
imod kritik og vil gerne lære nyt og udvikle mig.  
  

MIG SOM PERSON  

  

  

HABILITETSSPØRGSMÅL  

  

Som personlige karakteregenskaber vil jeg fremhæve mine udprægede 
samarbejdsevner, min målrettethed og min positive tilgang til 
mennesker og opgaver. Og så er jeg 100 % loyal over for virksomheden 
og vores beslutninger (også selvom jeg måske ikke altid er enig).  

Virksomheder, der har anvendt mig som mediator, indtræder jeg ikke i 
bestyrelsen i.  
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ARBEJDSMETODER  

  

  

Struktur, systematik og arbejdsomhed.  

REGNSKABSFORSTÅELSE Jeg kan læse et regnskab og går gerne ”bag tallene”.  

 

KARRIEREFORLØB  

  

2014 -  Selvstændig i Buhl Business Management ApS, www.buhlbusiness.dk og Investeria ApS 

  

Buhl Business Management ApS hjælper virksomheder med at 

forebygge og håndtere konflikter (typisk mellem forretningspartnere, 

byggeriets parter eller mellem en bestyrelse og en direktion).  

 

Der ud over løser jeg ledelsesopgaver som enten leder eller 

bestyrelsesmedlem. 

 

Investeria ApS er en iværksættervirksomhed, der skal formidle kontakt 

mellem bæredygtige virksomheder og investorer. 

  

2012 - 2014  Afdelingsleder i Syddjurs Kommune, Jobcentret  
  

2012 - 2012   Afdelingsleder i Midttrafik  

  

2010 - 2011   Regionschef i Moment Karrierecenter A/S (anden aktør-firma)  

  

2008 – 2010  Projektleder i Aarhus Kommune, Beskæftigelsesforvaltningen  

  

2006 – 2008   Projektleder i Tryg Forsikring A/S  

  

2001 – 2005   Advokat, mediator og partner i Advokaterne Aaboulevarden, Aarhus  

  

1999 – 2000   Fuldmægtig i Aarhus Kommune, Borgmesterens Afd., Juridisk Afd.  

  

TILLIDSHVERV  

  

2006 -  Mentor for yngre ledere - Dansk Jurist- og Økonomforbund (DJØF)  

  

INTERESSER   Samfundsforhold, at rejse, at danse, løbe- og fitnesstræning, personlig 

og faglig udvikling, netværk og litteratur.  

  

 PRIVAT   Jeg har børnene Sofie på 22 år og Kristoffer på 18 år. Jeg lever i fast 

parforhold med Alan, der er officer og sektionschef i forsvaret. 

http://www.buhlbusiness.dk/
http://www.buhlbusiness.dk/

