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Virksomhedsudvikler, Økonom (cand.oecon.) med en forretningsmæssig, 
realistisk og praktisk tilgang til bestyrelsesarbejdet i den ejerledede 
virksomhed.  

Min bestyrelseserfaring. 
I 2001 tiltrådte jeg for første gang som bestyrelsesformand og har siden varetaget formandsposten i 7 bestyrelser. 
Mere end 40 gange har jeg som formand åbnet et nyt arbejdsår i bestyrelsen i vækst- og værdifokuserede virksomheder 
med op til 400 ansatte. Utallige gange har jeg gjort det samme i Advisory Boards. 

Sammen med dygtige ejerledere og deres teams har jeg været part i, at ambitiøse forretningsplaner blev realiseret. Og jeg 
har samarbejdet med ejerledere i alle faser af virksomhedens livscyklus fra opstarten over etableringsfasen til vækstfasen, 
salgsmodningsfasen, generationsskiftet og exit’et. I brancher, der spænder fra produktion over handel til viden og service. 
Nationalt såvel som internationalt vækstperspektiv. 

Min operationelle erfaring. 
Når jeg arbejder i dit bestyrelsesrum får du først og fremmest mere end 15 års operationel erfaring, og viden fra det praktiske 
formandsarbejde i en ejerledet bestyrelse, ind af din dør. 
Du får et menneske, der gør sit til at sikre dig en forretningsmæssig og realistisk tilgang til bestyrelsesopgaven og dermed til 
den vedvarende udvikling af din virksomheds økonomiske værdi. 

De seneste 20 år har jeg ejet virksomheden Susan Winther a/s og har specialiseret mig i udvikling af den økonomiske værdi, 
ledelsen og eksekveringsevnen i den ejerledede virksomhed. Vel og mærke den form for ledelse, eksekveringsevne og 
værdiforøgelse, der er langtidsholdbar, fordi den bygger på principper, der altid virker. 
Principper som rettidig omhu, respekt for det enkelte menneske, ydmyghed overfor opgaven og sund fornuft. 
Mit speciale bygger på: 

• Mere end 15 års praktisk erfaring fra bestyrelsesarbejdet i den ejerledede virksomhed. 
• Mere end 15 års praktisk operationel erfaring som direktør i virksomheder som Rockwool, B&W Skibsværft og 

Privathospitalet Hamlet mfl. 
• Diplom i bestyrelsesarbejde og god selskabsledelse, CBS København. 
• Kandidatgrad som Cand.Oecon. (Nationaløkonomi), Århus Universitet. 
• Mastergrad i Ledelse og Kommunikation. 
• Ledelsesuddannelse (YMP), Fontainebleau, Frankrig. 

Min tilgang til bestyrelsearbejde. 
Din virksomhed skal tjene penge (og gerne flere og flere) år efter år, Dét sker kun, når mulighederne for at eksekvere planerne 
er tilstede. 
I min tid som operationel leder og direktør eksekverede mine ansatte, fordi jeg påtog mig det ansvar at være deres hånd i 
ryggen og gav dem rammerne og viden til eksekvering. Dén viden og dé konkrete resultater tager jeg med til din bestyrelse. 
Min tilgang til bestyrelsesarbejdet er uakademisk og lige til. Med mig får du en formand (eller et medlem), der formår at gøre 
strategi levende og vedkommende for alle; at binde din virksomhed sammen og formidle den enkeltes betydning i helheden.  
Jeg taler strategi med alle ud fra en overbevisning om, at alle kan – og vil.  

Bag facaden. 
Min urokkelige tro på, at dine ansatte vil realisere dine planer, når blot de får fair betingelser til det. Og dét arbejde starter i 
bestyrelsen. 
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