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Bestyrelsesprofil	  –	  hvad	  er	  jeg	  optaget	  af	  i	  relation	  til	  bestyrelsesarbejdet	  
Ledelse	  og	  styring	  på	  forskellige	  niveauer	  og	  i	  forskellige	  sammenhænge	  har	  været	  i	  mit	  fokus	  
i	  godt	  25	  år.	  Særligt	  indenfor	  det	  offentlige,	  politisk	  styrede	  område,	  hvor	  jeg	  har	  været	  
optaget	  af	  samspillet	  mellem	  offentlige	  og	  private	  aktører.	  	  
Jeg	  er	  overbevist	  om,	  at	  én	  væsentlig	  grund	  –	  hvis	  ikke	  den	  væsentligste	  grund	  -‐	  til	  at	  det	  er	  så	  
vanskeligt	  at	  få	  det	  til	  at	  fungere	  er,	  at	  der	  mangler	  indsigt	  om	  rammer	  og	  vilkår	  i	  begge	  
sektorer.	  Begge	  mangler	  en	  fundamental	  forståelse	  for	  de	  grundlæggende	  
beslutningsrationaler	  og	  værdiskabelsen	  i	  ”den	  anden	  sektor”.	  
Efter	  at	  fået	  både	  teoretisk	  og	  praktisk	  indsigt	  i	  bestyrelsesarbejdet	  tror	  jeg,	  at	  det	  netop	  er	  
gennem	  og	  i	  bestyrelsen,	  at	  denne	  indsigt	  kan	  formidles	  og	  omsættes	  til	  praktisk	  handling	  til	  
gavn	  for	  begge	  sektorer.	  
Jeg	  er	  overbevist	  om,	  at	  jeg	  vil	  kunne	  tilføre	  en	  virksomhed,	  der	  enten	  direkte	  eller	  indirekte	  
har	  et	  tæt	  samspil	  med	  det	  offentlige	  en	  strategisk	  indsigt,	  der	  kan	  fremme	  virksomhedens	  
interesser.	  	  
Hertil	  kommer	  at	  min	  praktiske	  og	  teoretiske	  erfaring	  med	  ledelse,	  organisation,	  strategi	  og	  
innovation	  helt	  generelt	  kan	  bidrage	  til	  virksomhedens	  værdiskabelse,	  når	  den	  sættes	  i	  spil	  i	  
bestyrelsesarbejdet.	  	  
	  
Uddannelse	  
Jeg	  er	  uddannet	  cand.	  oecon.	  fra	  Aarhus	  Universitet,	  og	  har	  derfra	  en	  solid	  analytisk/teoretisk	  
indsigt	  i	  både	  erhvervs-‐	  og	  samfundsøkonomiske	  forhold.	  
Masteruddannelse	  i	  IT	  og	  Læring	  fra	  Aalborg	  Universitet/IT	  Vest.	  Det	  har	  givet	  mig	  indsigt	  i	  
informationsteknologi	  (og	  pædagogik),	  som	  både	  direkte	  og	  indirekte	  er	  nyttig	  i	  forhold	  til	  
forretningsudvikling	  og	  innovation.	  	  
Bestyrelsesuddannelse	  for	  små	  og	  mellemstore	  virksomheder,	  Aarhus	  Universitet,	  2015.	  
	  
Professionelle	  bestyrelsesposter	  
Siden	  1.	  januar	  2014	  formand	  for	  bestyrelsen	  for	  Hornstrup	  Kursuscenter	  P/S,	  CVR	  nr.	  3607	  
4116	  (omsætning	  2014:	  15	  mio.	  kr.)	  	  
	  
Kompetencer	  
Analytisk	  og	  strategisk	  indsigt	  er	  mine	  spidskompetencer	  foruden	  en	  både	  dyb	  og	  bred	  
økonomiforståelse	  og	  –indsigt.	  Facilitering	  af	  samarbejde,	  procesledelse	  og	  forhandling	  er	  
også	  blandt	  mine	  kompetencer.	  
Jeg	  har	  siden	  1997	  undervist	  offentlige	  ledere	  i	  ledelse	  og	  økonomistyring,	  kvalitetsudvikling,	  
evaluering	  samt	  organisation	  og	  strategisk	  udvikling.	  Dette	  har	  i	  perioder	  været	  
fuldtidsarbejde,	  men	  for	  det	  meste	  –	  og	  aktuelt	  -‐	  	  som	  bibeskæftigelse	  ved	  siden	  af	  lederjobs.	  
Har	  redigeret	  bogen	  ”Ledelse	  og	  økonomistyring	  i	  det	  offentlige”,	  og	  arbejder	  netop	  nu	  på	  en	  
ny	  udgave.	  Oplægsholder	  i	  mange	  forskellige	  sammenhænge	  indenfor	  samme	  emner.	  
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Værdier	  
Bestyrelsesarbejde	  skal	  som	  alt	  andet	  ledelsesarbejde	  have	  værdiskabelse	  for	  øje.	  Særligt	  den	  
langsigtede	  værdiskabelse	  er	  central	  for	  bestyrelsesarbejdet.	  Jeg	  insisterer	  på	  at	  understrege	  
og	  fastholde	  bestyrelsens	  ansvar	  for	  det	  strategiske	  arbejde.	  Det	  skal	  ske	  samarbejde	  med	  og	  
efter	  oplæg	  fra	  direktionen,	  som	  igen	  har	  ansvaret	  for	  virksomhedens	  operative	  forhold.	  
Bestyrelsens	  kontrol-‐	  og	  opfølgningsopgave	  skal	  tilrettelægges	  således,	  at	  ansvarsfordelingen	  
fastholdes.	  Og	  så	  mener	  jeg	  i	  øvrigt	  også,	  at	  samværets	  kvalitet	  i	  bestyrelsen	  smitter	  af	  på	  
dialogens	  og	  beslutningernes	  ditto.	  	  	  
Det	  er	  en	  værdi	  for	  mig,	  at	  virksomheder	  har	  gode	  og	  ordnede	  løn-‐	  og	  ansættelsesforhold.	  Det	  
er	  min	  opfattelse,	  at	  det	  også	  er	  af	  kort-‐	  og	  ikke	  mindst	  langsigtet	  værdi	  for	  virksomheden.	  
Virksomheders	  reelle	  sociale	  ansvar	  spiller	  en	  stor	  rolle	  for	  mig.	  
	  
Habilitetsspørgsmål	  
Jeg	  kan	  ikke	  deltage	  i	  bestyrelsesarbejde	  i	  danske	  kursuscentre,	  i	  den	  frie	  skolesektor	  eller	  i	  
gule	  fagforeninger.	  Bortset	  fra	  det	  ingen	  generelle	  habilitetsproblemer.	  
	  
Arbejdsmetoder	  
Jeg	  har	  en	  høj	  arbejdskapacitet,	  og	  stiller	  store	  krav	  til	  kvaliteten	  og	  intensiteten	  af	  egen	  og	  
andres	  indsats.	  Jeg	  kan	  hurtigt	  gennemskue	  komplicerede	  problemstillinger	  af	  økonomisk,	  
organisatorisk,	  politisk	  og	  strategisk	  karakter.	  Jeg	  lægger	  vægt	  på,	  at	  ”snak”	  (analyse	  og	  
diskussion)	  følges	  op	  af	  handling.	  
Jeg	  er	  ikke	  stærk	  i	  teknik	  af	  mere	  ingeniørmæssig	  karakter,	  men	  jeg	  er	  god	  til	  at	  få	  
kreative/innovative	  idéer,	  også	  på	  områder,	  jeg	  ikke	  ved	  noget	  detaljeret	  om.	  Brainstorm-‐
lignende	  idéudviklings-‐aktiviteter	  holder	  jeg	  følgelig	  meget	  af.	  	  
	  
Regnskabsforståelse	  
Jeg	  er	  ikke	  revisor,	  og	  skal	  ikke	  i	  en	  bestyrelse	  for	  min	  regnskabsmæssige	  kyndighed.	  Men	  jeg	  
kan	  læse	  og	  gennemskue	  de	  fleste	  regnskaber.	  
	  
Personligt	  
Fødselsdag:	  27.	  januar	  1957	  
Bopæl:	  Skovvejen	  44E,	  4th,	  8000	  Aarhus	  C	  
Gift	  med	  Kirsten	  Jensen,	  stabschef	  på	  Aarhus	  Universitet	  
	  


