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Eigil Appel Pedersen   

 

 

Bestyrelsesprofil: 

Ejerledede virksomheder er fokusområdet, hvor jeg ønsker at prioritere mit arrangement som 

bestyrelsesmedlem. De står mit hjerte nært, da jeg af egen erfaring ved, hvor megen energi, entusiasme, 

viljestyrke og flid, der skal til, for at iværksætte og lede en ejerledet virksomhed. Jeg vil være i stand, til at 

støtte ejerlederen i strategiarbejdet, generel ledelse, opbyggelse af internationalt salg, etablering af 

datterselskaber, generationsskifte og som sparringspartner. Jeg har gennem mange år, på egen krop 

mærket, hvordan det er at have foden under eget bord. Jeg har haft ”Hånden på kogepladen”, som man 

ynder at udtrykke det i den finansielle verden. Ja, jeg har ofte haft fornemmelsen af, at det var endnu 

værre, nemlig at jeg sad på komfuret. 

Jeg er ikke et kontrollerende bestyrelsesmedlem, men ønsker at bruge mit bestyrelsesarbejde visionært og 

fremadrettet. 

Jeg har min rod i mejeribruget, hvor jeg lærte produktion, driftsøkonomi, regnskab og teknik. Som 23 årig 

begyndte jeg ar arbejde internationalt. Det har bragt til mange steder på vor skønne jord. Jeg har rejst i 

Europa, Mellemøsten, USA og Australien, samt lidt i Asien. At arbejde international giver en øget tolerance, 

da man ser, at en opgave kan løses på flere måder, og at den ide man selv have ikke nødvendigvis altid er 

second to none.  

I 1993 grundlagde jeg min egen virksomhed Bactoforce (se www.bactoforce.com ), der arbejder med 

fødevaresikkerhed. Fra at have været et solo foretagende, har virksomheden nu udviklet sig, til at være en 

organisation på 45 medarbejdere fordelt i 7 lande. Jeg har været ejerleder af selskabet indtil udgangen af 

2012, hvor jeg ansatte en direktør, med hvem generationsskiftet er planlagt. I dag varetager jeg 

bestyrelsesformandsskabet i selskabet.  

Min erfaring i bestyrelsesarbejde, har jeg oparbejdet i egne og andres virksomheder, samt fra 

erhvervsfaglige organisationer. 

 

 

http://www.bactoforce.com/
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Uddannelse: 

Jeg er uddannet inden for mejeribruget, hvor jeg har fået en praktisk (mejerielev) og teoretisk uddannelse 

med henblik på at kunne varetage et lederjob i levnedsmiddelindustrien. 

Som Ejerleder har jeg udbygget min lederuddannelse ved at deltage i: 

 Jonathan ejerlederuddannelsen Virksomhed i Vækst (se www.jonathan-as.dk) 

 Ledelseskursus hos Act2learn på University College Nordjylland. 

 Aarhus Universitet BSS Bestyrelsesuddannelse med fokus på små og mellemstore virksomheder. 

 

Nuværende bestyrelsesposter: 

Bactoforce Int. A/S, Danmark.  – Formand 

Bactoforce Nordic, Norge – Formand 

Bactoforce GmbH., Tyskland – Formand 

Bactoforce Benelux BV., Holland – Formand 

JIMCO A/S, Danmark 

Grauballe Bryghus A/S – Formand 

Neltec Denmark A/S – Advisory Board medlem 

Erhvervsorganisationen Ejerlederne – Næstformand 

 

Netværk: 

Det er naturligt for mig at indgå i netværk. Som ejerleder erfarede jeg ofte, at jeg var den ensomme ulv, 

men at jeg ved at indgå i netværk kunne tale med ligestillede og udveksle erfaringer. 

I øjeblikker er jeg med i 2 netværk. 

 Erfa-gruppe for ejerledere. 

 Netværk i Dansk Fødevare Forums regi, hvor ledere og forskere fra alle grene af levnedsmiddel-

branchen mødes. 

 

 

 

 

http://www.jonathan-as.dk/
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Teknisk forståelse og kvalitetsstyring: 

Jeg har en god evne, til at sætte mig ind i tekniske problemstillinger. I starten af min karriere rejste jeg 

internationalt med opstart af mejerianlæg. Dette var som regel på egen hånd, hvilket tvang mig til at kunne 

trouble-shoote, hvad enten problemet var med automatiske styringer, hydraulik, pneumatik, el eller 

mekaniske defekter. 

Gennem min Ejerledertid i Bactoforce har jeg arbejdet meget med at udvikle virksomheden, til at være en 

videns virksomhed. Det har betydet at vi har udviklet metoder vi har fået patenteret, og senest i marts 

2015 vandt vi innovationsprisen ”Dairy Technology Award” på den internationale messe DLG Anuga 

Foodtech i Køln. 

Kvalitetsstyring har altid været et krav i den verden, jeg har bevæget mig i. Da jeg grundlagde Bactoforce, 

fik jeg som enkeltmandsvirksomhed, certificeret kvalitetsstyringssystemet i henhold til ISO 9000. I år 2000 

opnåede vi at få en DANAK akkreditering for vore metoder og kvalitetsstyringssystem. 

 

Svagheder: 

Jeg har ikke en dyb regnskabsmæssig forståelse, hvilket betyder at, jeg i bestyrelsessammenhæng, må have 

en wing-man, der kan dække mig af på dette område. Eventuelt, ved et nært samarbejde med 

virksomhedens revisor. 

Risikovurdering har jeg kendskab til, men vil ikke kalde mig ekspert.  

Jeg har ikke erfaring med salg i detailledet, kun i B2B. 

 

Inhabilitetsspørgsmål: 

Jeg har ikke umiddelbart problemer med inhabilitet. Dog må jeg pointere, at jeg i forbindelse med mit 

arbejde for nogle levnedsmiddelvirksomheder har modtaget en viden, der er fortrolig. 

Habilitetsspørgsmålet, vil jeg derfor nøje overveje inden jeg indtræder i en bestyrelse. 

 

Arbejdsmetoder: 

Jeg arbejder målrettet og er god til at skelne mellem det væsentlige og det uvæsentlige. Jeg prøver altid at 

gøre ting enkle, ved at beskrive tingene, som de er uden en masse omsvøb og management formuleringer. 
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Sprog: 

Jeg behersker engelsk og tysk på forhandlingsniveau. Det engelske skriftsprog har været en del af min 

dagligdag gennem mange år. Derimod er det tyske skriftsprog gledet i baggrunden, da jeg ikke har haft 

behov for at vedligeholde det, men jeg læser tysk uden problemer. 

 

Værdier og holdninger: 

Mit valgsprog er: ”Ingenting slår handling”.  

I vuggegave er jeg blevet beriget med et lyst sind, og er faktisk altid glad.  Jeg har fået et stort humoristisk 

gen der bevirker, at jeg ofte kan se den skæve vinkel på en sag. Mit humør sætter mig i stand, til at formidle 

en god følelse af sammenhold i en gruppe, der giver energi til samarbejdet og et fælles ejerskab af 

resultatet. Jeg er pragmatiker, og vil ikke bruge tid på petitesser, der alligevel ikke ændrer en 

problemstilling, eller giver værdi for den beslutningsproces vi arbejder med. Jeg elsker det danske ord 

”Pyt”, det ord, må gerne blive indmejslet , og guldbelagt på min gravsten. 

Etisk arbejder jeg ud fra det, som mine forældre sagde til mig: ”Opfør dig ordenligt”. At være et ordenligt 

menneske i alle livets anliggender, er grundlaget for mit livssyn, hvad enten det drejer sig om forretnings 

eller privatlivet. Jeg arbejder meget med etik og medmenneskelige relationer. Det gør jeg blandt andenet 

gennem aktiv deltagelse i Odd Fellow ordenen, hvor ordene Venskab, Kærlighed og Sandhed er basis for 

ordenens lære.  

Politisk har jeg aldrig været medlem af noget parti, men min holdning er af borgerlig observans. Når man er 

opvokset i andelsbevægelsen, bliver man jo nok lidt liberal. 

 

Interesser: 

Jeg er et friluftsmenneske, så jagt er min store hobby. Holder af at køre motorcykel, og selv om jeg har rejst 

meget og set mange spændende lande, så er jeg slet ikke færdig med det. Der er meget, der endnu skal ses 

og genses. Jeg lever efter devisen ”Det skal mærkes, at man har levet” og vil gerne kunne afslutte livet med 

ordene som Flemming Junker benævnte sin biografi: ”Men morsomt har det været”. 

 

Civilstand: 

 Født i Sønderjylland i 1960 

 Fraskilt 

 3 voksne udeboende børn 
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Bestyrelseserfaring: 

 

1998 -  Bactoforce GmbH., Tyskland. Siden 2012 bestyrelsesformand 

2000 - 2010 Bactoforce AB, Sverige 

2002 - Erhvervsorganisationen Ejerlederne, Danmark. Siden 2011 næstformand 

2003 - 2014 Bactoforce A/S, Danmark. I perioden 2012 -2014 bestyrelsesformand 

2004 -  Bactoforce AS, Norge. Siden 2012 bestyrelsesformand 

2006- Bactoforce Benelux BV., Holland. Siden 2012 bestyrelsesformand 

2006 - 2015 Bactoforce UK Ltd, England. 

2012 - 2014  Bactoforce Poland Pzo, Polen. Bestyrelsesformand 

2013 - Bactoforce Int. A/S, Danmark. Bestyrelsesformand 

2013 - JIMCO A/S, Danmark 

2013 – 2015  Dansk Fødevare Forum, Danmark 

2015 - Grauballe Bryghus A/S, Danmark. Bestyrelsesformand fra 2016 

2015 - Neltec Denmar A/S – Advisory Board member 

 

Erhvervserfaring: 

 

2013 - Ejerleder, NRGYsaver ApS 

1993 - 2012 Ejerleder, Bactoforce Int. A/S 

1989 - 1993 Direktør ChemClean A/S 

1986 - 1989 Eksportkonsulent, Recombined Dairy Systems A/S 

1983-1986 Opstartsteknikker, Pasilac A/S 

 

 


