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Marts 2015

Primære erhvervsmæssige forhold:
2009-

Beskikket som censor inden for fagområderne strategi, organisation, ledelse og
økonomistyring på cand.merc., HA og HD uddannelserne på landets universiteter og
akademier.

2007-2009

Vicekoncernchef og stedfortræder for koncernchef i Energi Fyn.
Jeg har her ansvaret for:
- Energi Fyn Net A/S
- Energi Fyn Erhverv A/S
- Energi Fyn Bredbånd A/S
- Energi Fyn Produktion A/S
- Energi Fyn Handel A/S
Hertil kommer stabsfunktionerne:
- Kundeservice
- Marketing
- IT
Bestyrelsen lægger vægt på mine evner til at vækste, optimere og effektivisere
selskaberne i et konkurrencepræget miljø.
Forlader Energi Fyn p.g.a. manglende udnævnelse til koncernchef i forbindelse med
opkøb af kommunalt ejet Odense Energi.

2006-2007

Managementkonsulent i C.V. Management, hvor jeg selv har opbygget
kundeplatform. Behovet er her leder- og ledelsesudvikling, organisationsudvikling og
rekruttering på såvel direktions- som funktionschefniveau.

2002-2006

Pr. 1. nov. 2002 erhvervschef i Hobro, direktør for Cemtec (innovationsmiljø) samt
direktør for Hobro Udviklingsselskab A/S. Her er opgaven erhvervsudvikling generelt
i kombination med klyngedannelse indenfor materialeteknologi og energibesparende
foranstaltninger.

2000-2002

Pr. 1. jan. 2000 adm. direktør for Klokkerholm Karosseridele A/S. Selskabet
producerer, importerer og sælger uoriginale pladedele, spejle m.v. til ca. 60 lande.
Selskabet har 2 indenlandske og 2 udenlandske datterselskaber. Omsætningen er ca.
150 mill. og ca. 100 medarbejdere. I det første år drejede det sig om at sikre selskabet
overlevelse ved rationaliseringer og effektiviseringer i alle funktioner for herefter at
vækste organisk via markedsudvikling samt udvikle et bæredygtigt koncept for
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datterselskabet i Tyskland. Selskabet bliver i 2001 nomineret til entrepreneur of the
year i Nordjylland.
1996-

Med start i slutningen af 1996 begyndte jeg sideløbende med mit job i Gasa på
bestyrelsesarbejde. Jeg har til dags dato været menigt bestyrelsesmedlem eller
bestyrelsesformand i ca. 25 selskaber inden for:
! Produktion i rustfrit stål til fiskerisektoren
! Arkitektvirksomhed
! Produktionsvirksomhed indenfor jern og metal
! Udviklingsvirksomhed (værktøjsproduktion)
! Rengøringsselskab
! Produktionsvirksomhed indenfor formstøbt plast til legetøj
! Transportvirksomhed
! Vognopbygningsselskab
! Møbelproduktionsvirksomhed
! VVS virksomhed
! Tømrer- og gulventrepriseselskab
! Karosseriproduktionsvirksomhed
! Sportsvirksomhed
! Hoteldrift
! Containercentral
! Ventilationsselskab
! Teleselskaber
! Netselskab
! Entreprenørselskab
! EL handelsselskab
! Jordbrugskalk
Jeg arbejdede udelukkende med bestyrelsesarbejde kombineret med konsulentjobs i
eget regi i 1999.

1995-1998

Adm. direktør for Gasa Aalborg A.m.b.a. og GasaEurope A/S, hvor
forretningsgrundlaget skulle ændres fra en auktionsinstitution til et decideret
internationalt handelshus. Der var totalt set tale om en omsætning på ca. 150 mill. og
70 medarbejdere.

1990-1995

Direktør for Sanistålafdelingerne i Aalborg, Aars og Nibe med en samlet omsætning
på ca. 350 mill. og ca. 140 medarbejdere. Her fokuserede jeg meget på medarbejderog markedsudvikling, logistik samt udviklede og gennemførte det unikke
Sanibadkoncept.

1986-1990

Direktionsassistent i Sanistål A/S med reference til adm. dir. N.K. Strøyberg. Her
arbejdede jeg med alle former for udviklingsopgaver og fik i denne periode også
driftsansvaret for kredit til debitorer på koncernniveau.
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1985-1986

Afdelingsleder for systemudvikling og salg i F. E. Bordinggruppen

1983-1984

Sales- og marketingsupporter i F. E. Bordinggruppen.

1982-1983

Edb salgs- og systemkonsulent i F. E. Bordinggruppen.

1981-1982

I en forholdsvis lille virksomhed med 8 ansatte (Commar Navigation Aps, som
producerede elektroniske ekkolodder) havde jeg sammen med indehaveren til opgave
at opbygge administrationen og et internationalt salgsagenturnet.

1980-1981

Aftjent værnepligt.

Sekundære erhvervsmæssige forhold:
1989-2013

Udnævnt til ekstern lektor inden for virksomhedsledelse, økonomistyring og logistik.
Her underviste jeg HD 2. del i virksomhedens informationssystemer relateret
produktions-, handels- og servicevirksomheder. Desuden udarbejdede jeg
eksamensopgaver, studiemateriale og var vejleder på seminarer og hovedopgaver. På
videregående uddannelser var jeg censor på erhvervsakademiuddannelserne,
bacheloruddannelserne, diplomuddannelserne, og akademi- og
merkonomuddannelserne indenfor afsætning, ledelse, HR, logistik, organisation,
kommunikation og mikro- og makroøkonomi.

1982-1989

Undervist på Aalborg Universitet i erhvervsøkonomi på HD 1. del og virksomhedens
informationssystemer på HD 2. del.
Censor på merkonomkurserne i virksomhedsøkonomi og organisation.

1979-1982

Undervist på merkonom i virksomhedsorganisation, ledelse og samarbejde,
organisation og strategi samt driftsøkonomi.

1978-1979

Undervist på handelsskolen i afsætning, butiksdrift, samfundslære og org.
Herudover bør nævnes, at jeg har afholdt kurser i salgstræning, ledelse og personlig
udvikling for Sanistålmedarbejdere i weekends.
Desuden har jeg for virksomheder og en del VVS installatører afholdt kurser i
afsætning, salgstræning og markedsføring.
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Uddannelse:
1980

Cand. merc. i virksomhedsledelse fra Aalborg Universitet.

1978

HA fra Handelshøjskolen i Århus.

1977

Merkonom i finansiering.

Sprog:

Engelsk og tysk beherskes i skrift og tale
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