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FYLDER ÅR
Maiken Byrdal

75 Psykolog Maiken Byr-
dal fylder 75 år i dag. 

Hun har i de seneste 15 år 
praktiseret fra Speciallæ-
gecenteret på Diakonisse 
Stiftelsen på Frederiksberg, 
hvor konsultationerne bliver 
afviklet med te, tårer og grin i 
hendes lænestol, i cyberspace 
eller over mobilen alt efter kli-
entens behov. På den måde er 
hun nutidens svar på fortidens 
kloge kone. Og hun har un-
dervejs lappet fl ere hundrede 
mennesker sammen i sjælen. 
Ikke ved hjælp af røgelse, sort 
snak og honningmælk. Men 
alene gennem en professionel, 
personlig og altid konstruktiv 
og fremadrettet tilgang til kli-
enterne og deres historie. Før 
den private psykologpraksis 
kom på skinner, arbejdede hun 
fjorten år som skolepsykolog 
på Pædagogisk-Psykologisk 
Rådgivning i Ledøje-Smø-
rum kommune med behand-
ling af børn, unge og voksne. 
Oprindelig er hun uddannet 
lærer fra Hellerup Semina-

rium i 1975 og nåede at un-
dervise seks år, inden vejen 
som psykolog trak.

Peter Skjødt

50 Underdirektør, cand.po-
lit. Peter Skjødt, For-

sikring & Pension, fylder 50 
år i dag. Han kom til brancheor-
ganisationen som fuldmægtig i 
1993. I dag er han underdirek-
tør og kendt for at være en af 
de personer, der ved allermest 
om økonomisk regulering af 
branchen. Det gælder også på 
så komplicerede områder som 
solvens II, udviklingen i rente-
kurver, opgørelse af hensæt-
telser, regnskabs- og investe-
ringsregler, skat m.v. Den viden 
er der bud efter fra anden side, 
da han underviser i faget pen-
sionsøkonomi på Copenhagen 
Business School (CBS). Og da 
EU for år tilbage tog de første 
spadestik til nye solvenskrav 
– det senere Solvency II – var 
det naturligt, at det var Peter 
Skjødt, der via den europæi-
ske brancheorganisation for 
forsikring sørgede for at sikre 
de danske selskabers interes-
ser bedst muligt. I en periode 

var han desuden udlånt til CEA 
(Comité Europeen des Assu-
rances) i Bruxelles, hvor han 
fungerede som afdelingsleder 
for Economic & Finance. Han 
bor i Virum sammen med Eli-
sabeth og deres tre børn – to 
sønner og en datter. Fritiden 
bruger han bl.a. på at spille ten-
nis og sejle i kajak. Hovedpar-
ten af året cykler han desuden 
frem og tilbage fra arbejde.

Christine Bernt 
Henriksen

Uddannelseskonsulent i er-
hvervsorganisationen DI 
Christine Bernt Henriksen, 
Kongens Lyngby, fylder 50 
år i morgen. Hun er uddannet 
cand.oecon i 1991. Tidligere 
har hun bl.a. været konsulent 
i Erhvervsfremmestyrelsen i 
perioden 1996 – 98 og efterføl-
gende i Center for Teknolo-
gistøttet Uddannelse under 
Undervisningsministeriet 
fra 1998 til 1999. Siden 1999 
har Christine Bernt Henriksen 
været ansat i DI’s afdeling for 
erhvervs- og arbejdsmarkeds-
uddannelser. Her arbejder hun 
især med efter- og videreud-
dannelse af ufaglærte og fag-

lærte i forhold til industrien. 
Derudover arbejder hun tvær-
gående med lean, ledelse og 
energi.

HÆDER
Nicolai 
Moltke-Leth

Coach, tidligere jægersoldat 
Nicolai Moltke-Leth har fået 
meget hæder for sine uddan-
nelse af ledere. Han er også 
god med unge mennesker. Det 
fi k han et synligt bevis på for-
leden, da han blev den første 
modtager af ”Årets knægt”, 
der gives til en person som har 
ydet en ekstraordinær indsats 
for fagligt svage drenge. Gi-
veren er ”Løkkefonden”, som 
sidste år blev stiftet af tidligere 
statsminister og formand for 
partiet Venstre, Lars Løkke 
Rasmussen, med det formål 
at få skabt synlighed om de 
alt for mange drenge, der fal-
der ud af samfundet og ender 
med et liv på kanten. Det var 
da også Løkke Rasmussen, 
der som bestyrelsesformand i 
fonden på dennes et års fød-
selsdag sammen med direktør 
Sofi e Münster overrakte pri-

sen til Nicolai Moltke-Leth. 
Hen over sommeren 2012 af-
viklede Løkkefonden sammen 
med den tidligere jægersoldat 
en vellykket tre-ugers camp 
for 23 fagligt svage drenge. I 
2013 sender Løkkefonden 100 
fagligt svage drenge af sted på 
Drenge Akademiet.

NAVNE
Louise Amtrup 
Hansen

Louise Amtrup Hansen, 25 
år, kandidatstuderende på 
CBS, hvor hun læser til cand.
merc.acs (Accounting Stra-
tegy and Control), er blevet 
formand for 22.200 medlem-
mer af Djøf Studerende. Hun 
har længe været aktiv i Djøf 
Studerende, hvor hun senest 
har været organisatorisk 
næstformand. Hun afl øser 
Thies Simonsen, som er ved 
at færdiggøre sine studier på 
IT-Universitetet.

Tidligere nationalbankdirek-
tør, Torben Nielsen, er ind-
trådt i Sydbanks bestyrelse. 
Han var frem til 1. april 2011 
medlem af Nationalbankens 

direktion. Karrieren i Natio-
nalbanken startede i 1996, 
hvor han kom til banken fra 
en stilling som vicedirektør for 
det daværende Unibank, der i 
dag er Nordea. Han har en HD 
i organisation og en HD i kredit 
og fi nansiering. Undervejs har 
han undervist bankelever og 
handelsstuderende ved både 
Handelshøjskolen i Køben-
havn og Finanssektorens 
lederuddannelse, og han har 
siden 2008 også fungeret som 
adjungeret professor ved Co-
penhagen Business School, 
Center for kreditret og kapi-
talmarkedsret, hvor han blandt 
andet har haft ansvar for den 
juridiske afdeling.

Jakob Stengel

Det højtprofi lerede headhun-
terfi rma med særligt speciale 
i bestyrelsesrekruttering, Case 
Rose, og  med managing part-
ner Jakob Stengel i spidsen er 
blevet Intersearchs nye part-
ner i Danmark. Intersearch 
er en af verdens største Exe-
cutive Search-virksomheder, 
der dermed har åbnet kontor 
i Danmark. Case Rose blev 
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I fi nt globalt ledelsesselskab
 � UDNÆVNT

Af Karen Fredslund Ellegaard

Det er kun et år siden, at Danmarks første 
sociale venturefond, Den Sociale Kapi-

talfond, offentliggjorde sin første investe-
ring. Nu er fondens danske direktør udnævnt 
til ”Young Global Leader” af World Econo-
mic Forum. Det er adm. direktør Lars Jan-
nick Johansen, som får anerkendelsen for sit 
initiativ. I 2010 forlod Lars Jannick Johansen 
sin direktørstilling hos Mandag Morgen for 
at skabe Danmarks første sociale venture-
fond. Den Sociale Kapitalfond blev etableret 
i 2011 for at investere i sociale iværksættere 
og socialøkonomiske virksomheder, som 
skaber nye muligheder for udsatte grupper i 
samfundet. Trygfonden har doneret fondens 
grundkapital på 25 mio. kr. Takket være sit 
arbejde, er Lars Jannick Johansen nu inviteret 
ind i verdens tungeste forum for unge ledere. 

For ti år siden deltog Lars Jannick Jo-
hansen som observatør til et møde i World 
Economic Forum for unge globale ledere og 
sociale iværksættere. Her mødte han bl.a. 
nobelpristageren Muhammed Yunus, der 

åbnede hans øjne for sociale iværksætteres 
potentiale. En interesse, som siden har ført til 
etableringen af Den Sociale Kapitalfond. I dag 
er Lars Jannick Johansen én af bare 199 unge 
ledere fra 70 lande, som i år bliver udvalgt 
som Young Global Leaders i World Econo-
mic Forum blandt fl ere tusinde kandidater. 
De 199 er valgt fordi de i en særlig grad har 
gjort noget for samfundet. 

Lars Jannick Johansen har i en årrække 
arbejdet med sociale iværksættere og social-
økonomiske virksomheder i Danmark og de 
øvrige nordiske lande og er en internationalt 
efterspurgt ekspert på området. Han står bl.a. 
bag det første bud på en national strategi for 
socialt iværksætteri i Danmark, Velfærdens 
iværksættere, og har været medlem af Rå-
det for den norske sociale venturefond, Ferd 
Sosiale Entreprenører. Før Mandag Morgen 
var Lars Jannick Johansen udviklingsdirektør 
for Index. Han sidder i bestyrelsen for Center 
for Socialøkonomi, Specialisterne og Te-
lehandelshuset. For nylig er han udpeget til 
regeringens særlige udvalg for socialøkono-
miske virksomheder. Lars Jannick Johansen 
er uddannet MA Central & East European 

Studies fra UCL og cand.scient.pol. fra Kø-
benhavns Universitet.

Ifølge grundlæggeren og formanden for 
World Economic Forum, Klaus Schwab, er 
udnævnelsen til Young Global Leaders en ex-
ceptionel chance for at bidrage til at forbedre 
verdens udvikling: ”Forummet for Young 
Global Leaders giver en unik mulighed for at 
involvere en yngre generation i ledelsen af 
den internationale udvikling, ved at arbejde 
sammen og være en integreret del af World 
Economic Forum”.

Den Sociale Kapitalfond er Danmarks før-
ste sociale venturefond. Fonden investerer 
i sociale iværksættere og socialøkonomiske 
virksomheder, der løser sociale problemer 
ved at drive forretning, for at skabe sociale 
resultater. Når investeringer tilbagebetales, 
geninvesteres de i nye sociale iværksættere. 
Den Sociale Kapitalfond er stiftet af Trygfon-
den og Lars Jannick Johansen med professio-
nel støtte fra KPMG og Accura, der sammen 
med Accenture er fondens kompetencepart-
nere. Fondens grundkapital på 25 mio. kr. er 
doneret af Trygfonden.
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lenthuset Changegroup med 
ansvar for Jylland og Fyn, 
hvor konsulenthuset nu kom-
mer tættere på kunderne. Am-
bitionen er desuden at opnå en 
endnu større markedsandel 
vest for Storebælt. Han har 
mange års erfaring inden for 
it-sektoren og har beskæftiget 
sig med rådgivning og salg af 
it- og management-løsninger 
hos blandt andet Capgemini 
Danmark A/S og Tieto A/S.

Lars Riise

Flex-Force Consultants styr-
ker sit salg af interim konsu-
lenter inden for økonomi, IT 
og jura ved at ansætte Lars Ri-
ise, som kommer fra Deloitte, 
hvor han har arbejdet de sidste 
26 år heraf de seneste ti år som 
partner. Han har arbejdet med 
revision og rådgivning i bred 
forstand og særligt med spids-
kompetence inden for energi, 
sol- og vindprojekter og ejen-
domme.

Karsten Dressø

Tidligere forstander for Ad-
venture Efterskolen i Skel-
de på Broagerland, Karsten 
Dressø, er tiltrådt som ny 
forstander for Gråsten Land-
brugsskole. Han har ud over 
forstander jobbet på eftersko-
len, været leder af LOF Als-

sund og Esbjerg samt seks år 
som forstander på Musik og 
Teaterhøjskolen en del års 
ledererfaring fra erhvervsli-
vet bl.a. otte år som director 
of operations i Legoland – og 
før det logistikansvarlig ved 
Velfac vinduer i Ringkøbing. 
Han har en uddannelsesmæs-
sig baggrund fra Hærens Of-
fi cersskole og Forsvarsaka-
demiet.

Frederik 
Spanning

Bygningsingeniør Frederik 
Spanning, 42 år, er ansat som 
divisionschef for energi- og 
miljørigtig renovering og byg-
geri i entreprenørselskabet 
Adserballe & Knudsen A/S. 
Han har i mange år arbejdet 
med renovering og projektud-
vikling. I det nye job skal han 
bl.a. arbejde med at videreud-
vikle Adserballe & Knudsens 
kompetencer herunder den 
tyske Passiv Hus-certifi ce-
ring. Desuden skal han hjælpe 
kunderne med at udnytte de 
mange muligheder for miljø-
venlige løsninger med grøn 
profi l, energivenlige materia-
ler og alternative energiløs-
ninger i projekter til forbedrin-
ger af boliger og ejendomme. 
Frederik Spanning kom til 
Skanska Danmark i 1999 som 
nyuddannet ingeniør og var 
forinden uddannet tømrer. 
I 2005 blev han regionschef 
for renoveringsafdelingen og 
i 2007 fulgte udnævnelsen til 
direktør for Skanska Bolig. 
Siden 2011 har han haft eget 
rådgivningsfi rma med projekt-
udvikling og byggestyring. 

etableret i 2012 af Jakob Sten-
gel, som tidligere har været 
partner hos fl ere af de øvrige 
ledende spillere på markedet, 
bl.a. Stanton Chase og Boy-
den, og han er desuden en af 
grundlæggerne bag The Da-
nish Professional Directors 
Assocation, Board Network. 
Netop hans store erfaring in-
den for bestyrelsesagendaen 
og corporate governance var 
motivationen bag etable-
ringen af den første danske 
headhuntervirksomhed, som 
primært fokuserer på rekrut-
tering og evaluering af besty-
relsesmedlemmer.

UDNÆVNT
Pernille Tang 
Raschke

Pernille Tang Raschke er 
blevet udnævnt til senior vice 
president for Global HR i al-
lergivirksomheden ALK. Hun 
har været ansat hos ALK si-
den 2008 og har tidligere væ-
ret chef for HR Development. 
Som udgangspunkt har hun 

en kandidatgrad i psykologi 
og en bachelorgrad i Inter-
national Business. Før hun 
blev ansat hos ALK har hun 
arbejdet som HR konsulent 
hos PA Consulting Group og 
i Corporate HR hos DSB samt 
hos TDC.

I NYE JOB
Kim Emil 
Vesterbirk

Det digitale bureau Webdan-
mark.com har ansat Kim Emil 
Vesterbirk i en stilling som se-
nior frontend udvikler. Han har 
mere end ti års erfaring med 
programmering og kommer 
fra et lignende job som fron-
tend udvikler og Umbraco CMS 
specialist ved Heyday. I det nye 
job skal han bl.a. være med til 
at sikre et højt fagligt niveau i 
de løsninger, der udvikles, lige-
som han med sin store erfaring 
skal være med til at videreud-
vikle virksomhedens innova-
tive tekniske tilgang.

Kenneth Fabrin, 45 år, er an-
sat som salgsdirektør i konsu-

MENNESKER

Salgsleder med krudt i
Af Erik Svarre

Konvolutter- og emballager er måske 
ikke tidens mest hotte produkter 

– de faldende postmængder taget i 
betragtning.

Ikke desto mindre er virksomhe-
den Bong Danmark A/S, der arbejder 
med konvolut- og emballageløsninger i 
Danmark og Europa i stærk vækst. Så 
meget, at virksomhedens adm. direktør 
Lars Hallager forleden blev kåret som 
Årets Salgsleder 2012 – en pris, som 
hvert år uddeles af salgets organisation 
Business Danmark og konsulenthuset 
Mercuri International.

Det lykkedes således sidste år Lars 
Hallager i et vigende marked at øge 
virksomhedens indtjening med 50 
pct. Samtidig har virksomheden under 
hans ledelse øget sine markedsandele 
fra ca. 40 pct. i 2009 til ca. 50 pct. i 2012. 

Som en ekstra skalp for Lars Hallager 
er det lykkedes ham at vinde en stor an-
del af konkurrenternes top-10-kunder.

Prisen består af uddannelse for 
50.000 kr., og den blev overrakt til 
Mogens Hallager (i midten) fl ankeret 
af Kasper Freudenthal, adm. direktør 
i Mercuri International (tv) og Jens 
Neustrup Simonsen, landsformand i 
Business Danmark (th).

Juryen fremhæver, at Mogens Hal-
lager ikke bare har ydet en formidabel 
præstation i Bong Danmark A/S, hvor 
han blev direktør i 2005. Han har også 
tidligere gjort det godt i andre bran-

cher og har derfor vist stor driftssikker-
hed. Senest er han også blevet direktør 
for Bong Sverige A/S.

Mogens Hallager betegnes af virk-
somhedens salgschef og manden bag 
indstillingen, Jan Licht, som et hel-
støbt menneske med blik for medar-
bejdere i hele virksomheden.

“Mogens er fantastisk til at motivere 
hele organisationen – lige fra ansatte i 
salget til produktionen. Han kan få det 
bedste frem i alle, ligesom han er frem-
ragende til at give folk ansvar. Jeg har al-
drig haft bedre chef, og jeg har da trods 
alt haft omkring ti i hele min karriere.”

Juryen betegner endvidere Mogens 
Hallager som et menneske der formår 
at få det bedste faglige og menneske-

lige frem i sine medarbejdere. Han coa-
cher blandt andet sine ledere igennem 
defi nerede mål, som lederne selv har 
bygget op. Når målet og rammerne 
er defi neret, er der ingen detailsty-
ring. Den enkelte leder må selv fylde 
rammen ud via coaching og sparring. 
Mercuri International og Business 
Danmark modtog ca. 50 indstillinger 
til titlen, hvor fem kandidater blev 
nomineret. De øvrige fi re nominerede 
til titlen var Søren Lønberg Larsen, 
direktør Dangaard Electronics, Rik-
ke Nielsen, salgschef Borg & Bigum, 
Kenneth Jørgensen, partner i Green 
Click Media og Dennis Nielsen, 
salgsschef i Nordiq.

ersv@borsen.dk

HÆDER

Adm. direktør og advokat
Marianne Kjær Stolt

fylder 50 år

Dette vil vi gerne fejre på dagen 
sammen med forretningsforbindelser, 
samarbejdspartnere samt Marianne og 
husets venner ved en reception

torsdag den 21. marts kl. 15.00–17.00

i vort domicil:
Østbanegade 21, st. th., 2100 Kbh. Ø.

Chefkonsulent  

H.P. Christensen
i Codan Forsikring A/S

Går på pension  
d. 21. marts 2013
Der vil blive holdt 
reception på selve 
dagen 
kl. 14.00–16.00  
i Codanhus.
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