
En stærk partner

Gennem inspiration vil jeg udfordre og udvikle den måde, vi leder mennesker og virksomheder på. 
Påvirkningen og udviklingen skal ske gennem et tæt samarbejde med bestyrelse, direktion og 
medarbejdere. Herved kan vi fælles skabe den unikke identitet, virksomhedens miljø skal være 
gennemsyret af. Dette vil sikre ikke bare den fortsatte motivation og udvikling af ledelse og 
medarbejdere, men samtidig sikre virksomhedens fortsatte eksistensberettigelse.

john-moelgaard@privat.dk

https://dk.linkedin.com/in/johnhartvigmoelgaard

 Proff-profil

2019 Formandsuddannelse, folus på SMV området, Aarhus BSS 
2016 Bestyrelsesuddannelse, fokus: Offentligt ejede virksomheder, CfL 
2015 Leadership in a world of change, Blichmann Leadership 
2013 Board of Directors, Institute for Corporate Governance 
2008 Executive Development (International perspective), IMD/DONG 
2006 Certified Executive Coach, Coaching Institute 
2004 Engineering Business Administration, University College Horsens 
2002 Perspektiv i Ledelse (Business Development), DMF 
1986 Maskiningeniør, Energiteknik, University College Sønderborg
2016 Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er, Aarhus BSS

Ejer

HumanStrength

www.humanstrength.dk

Gennem mine ansættelser har jeg erfaring fra følgende industrier; 
- Rådgivende branche (Anlæg, udvikling, konstruktion og produktion)
- Produktionsvirksomhed (Fødevarer)
- Forsyningsbranchen (Vand, spildevand, affald, gas og el)

Herudover viden om regulatoriske og juridiske forhold i forhold til 
forsyningsbranchen.

John Hartvig Mølgaard +4528105790



Marts 2016 til december 2018

Haderslev Erhvervsråd

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem og aktiv i udviklingen af erhvervsrådet, det 
tværgående samarbejde mellem de erhvervsdrivende samt det 
strategiske arbejde i at gøre Haderslev Kommune til en attraktiv 
erhvervskommune.

Juni 2015 til december 2018

SamAqua

Ejerrepræsentant

Ejerrepræsentant i bestyrelsen og aktiv deltager i den strategiske 
udvikling af selskabet. Specielt fokus på den fortsatte udvikling af fælles 
indkøbsmuligheder samt ydelser inden for IT mv. med henblik på at 
skabe synergieffekter til fælles økonomisk fordel. 

November 1992 til August 2007

Tiufkær Mark og Skov' vandforsyning

Næstformand og kasserer

Idriftsættelse og styring af lokalt vandværk for andelshavere i området 
Tiufkær.  
Medansvarlig i forbindelse med salg og overdragelse af vandværket til 
Trefor.

John Hartvig Mølgaard +4528105790



Kompetencer - At skabe rammen, hvor deltagerne kan være med til at spille hinanden stærke gennem et 
tæt og innovativt samarbejde, at stille uddybende og udfordrende spørgsmål, at bygge videre på 
fremkommende ideer, at sætte ambitiøse mål og ikke mindst sikre, at vi når dem.  
Jeg betragter mig selv som kompetent, struktureret, lyttende, innovativ og en del af teamet. 
 
Værdier - Åbenhed og ærlighed skaber tillid og respekt, der igen sikrer, at der kan skabes et grundlag for 
samarbejde og udvikling, og dermed fælles Commitment.

Tidligere aktivt medlem af brancheforeningen inden for vandsektoren, DANVA og brancheforeningen 
inden for affaldssektoren, Dansk Affalds Forening (DAF) 
Har deltaget i Altingets Energi- og Klimapolitiske Netværk 
Er medlem af netværket Presidents Institute 
Er medlem af netværket ASNET Board 
 
Nuværende og tidligere medlemsskaber giver/har givet mig en løbende viden om brancherne, ny viden 
nationalt og internationalt og ikke mindst inden for klima og energi.

Strategiske kompetencer, hvor fokus er på udvikling af virksomheden og 
medarbejderne. Jeg arbejder med udgangspunkt i at skabe en visionær og ambitiøs 
strategi, der igen er med til at skabe udvikling af virksomheden, organisationen og den 
enkelte medarbejder. 
Arbejdet med strategiudvikling sker med baggrund i modeller, trends, scenarier mv., 
og er i den forbindelse en naturlig værktøjskasse for mig. I forbindelse med processen 
anvende min uddannelser som Coach og facilitator aktivt. 

Bestyrelsesuddannelse
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