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Peter Larsen
– Mød Peter på  
modul 1, 5 og 8
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– Mød Peter på modul 5

Jan Vinther
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Mette Gyde Møller
– Mød Mette på modul 6 og 8

Klaus Søgaard
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Uwe F. Birkkjær
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Dan Højgaard 
Jensen

– Mød Dan på modul 8

Anni Haraszuk
– Mød Anni på modul 3

Sally Khallash
– Mød Sally på modul 4
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DI’S BESTYRELSESUDDANNELSE

MODUL

Peter Larsen

Dansk Industri

plar@di.dk   Tlf. 2148 0080

Peter har fokus på bestyrelsesområdet  
som  helhed og specifikt på strategi, ledelse  
og virksomhedsudvikling.

Ingeniør, MPA, CBS Executive Bestyrelses-
uddannelse. En række danske samt inter-
nationale ledelses- og HR certifikater.

Bestyrelsesleder/medlem i en SMV og to 
MMV’er. Aktiv i foreningsbestyrelser i privat 
og offentlig regi.

Jan Vinther

Dansk Industri

javi@di.dk   Tlf. 2211 1255

Jan har i 10 år undervist på DI’s bestyrelses-
uddannelse, og har fokus på ejerledelse,  
 strategi, og ledelsesudvikling.

MBA, en række ledelses- og chefstillinger i det 
offentlige såvel som det private.
 

Roller
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MODULER

Ansvar

Klaus Søgaard

Gorrissen og Federspiel

ks@gorrissenfederspiel.com  4042 9484

Klaus har fokus på juridiske forhold ved bestyrelses-
arbejdet, herunder mødeafvikling, opgaver og ansvar.

– Møderet for Højesteret 1988
– LL.M., University of the Pacific 1985
– Advokat 1983
– Cand.jur., Aarhus Universitet 1980

Klaus er praktiserende advokat, og lever af at rådgive 
bestyrelser. Han holder foredrag for bestyrelser, men 
har altid primært stået udenfor selve bestyrelsen selv, 
så han har kunnet give uafhængig rådgivning. Klaus 
sidder i en enkelt bestyrelse i et erhvervsdrivende 
selskab, og derudover i bestyrelsen for en lang række 
fonde – såvel erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdri-
vende.

Niels Bang

Gorrissen og Federspiel

nba@gorrissenfederspiel.com  2428 6838

Niels har fokus på juridiske forhold ved bestyrelses-
arbejdet, herunder mødeafvikling, opgaver og ansvar.

– Advokat 1998
– Katholieke Universiteit, Leuven, Belgien 1995 – 1996
– Cand.jur., Københavns Universitet 1995

Niels indtræder først og fremmest i bestyrelser, hvis 
den pågældende bestyrelse kan bruge hans kompe-
tencer, og han mener, at han kan tilføre værdi for sel-
skabet. Derudover er det selvfølgelig altid interessant 
og lærerigt at komme tættere på et selskabs strategi 
og forretning og på bestyrelsesmedlemmer med anden 
baggrund og andre kompetencer end én selv.



DI’S BESTYRELSESUDDANNELSE

Økonomi og risikostyring

Anni Haraszuk

Bestyrelsesmedlem UNICEF’s revisionsudvalg

zuk@mail.tele.dk   +452170 0280

Anni har fokus på økonomi, regnskab, compliance  
og revision.

Anni er statsautoriseret revisor og medlem af FSR – 
danske revisorer, og har en E-MBA fra CBS. Anni har 
taget Executive Board Program INSEAD i Frankrig. 

Anni er bestyrelsesmedlem i flere virksomheder og 
er bestyrelsesleder for revisionsudvalget i UNOPS. 
Derudover er hun også aktiv i foreningsbestyrelser  
i både privat og offentlig regi.

Gennem en lang række 
 cases bliver du fortrolig 

 med tal, risici  og handlings- 
mulig heder.  Dermed bliver 

du en solid  sparringspartner  
 på bestyrelsesområdet. 
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Samspil, diversitet og beslutninger

Sally Khallash

Behavioural Strategy

sally@behaviouralstrategy.com    2217 1107

Sally er ekspert i beslutningstagning.

Cand.scient.pol Aarhus Universitet og MC-MPA 
Harvard Universitet.

Sally sidder i bestyrelsen for en række virksomheder 
og organisationer. Hun rækker ud til nye kunde-
grupper, fastholder eksisterende kundegrupper, 
udvikler organisationer med vækst og nedgangsfaser.

Peter Lager

Dansk Industri

petl@di.dk  2328 8365

Peter har fokus på digitale megatrends og væsentlige 
teknologier til at sætte retning og indhold på virksom-
hedens digitale transformation.

Cand mag i Amerikanske studier og voksenunder-
visning. Peter har i hele sin karriere arbejdet med 
undervisning og facilitering af processer med henblik 
på kompetenceopbygning og fælles retning. De sene-
ste par år med særligt fokus på anvendelse af digitale 
teknologier til understøtning af virksomhedens drift  
og udvikling.

Strategi
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Strategi – Transformation

Mette Gyde Møller

Dansk Industri

megm@di.dk    4045 4589

Mette har fokus på bæredygtig forretnings-
udvikling, grøn omstilling med fokus på 
bestyrelsens rolle.

MSc. International Business  Administration 
and Intercultural Management, 
 Copenhagen Business School.

Jakob Thøisen

Palsgaard

jakob@thoisen.eu  2334 4770

Jakob har fokus på ESG og den grønne omstilling.

Akademiøkonom

Jacob bidrager med solid erfaring fra direktions- og 
bestyrelsesniveau i Palsgaard A/S og Schou- Fondet. 
Har i over 20 år været frontløber med at skabe 
strategisk retning for grøn omstilling i den Danske og 
globale fødevareindustri. Han bruger bestyrelsesar-
bejdet til at udbrede kendskabet til, hvorledes man 
kan arbejde med den grønne omstilling i praksis, og 
hvorfor det er så bydende nødvendigt at virksomhe-
derne køber ind på agendaen og arbejder konkret 
med ESG.

Morten Rosted Vang

Dansk Industri

morv@di.dk    2291 5081

Morten har fokus på digital ansvarlighed  
og cybersikkerhed.

Cand. Scient. Pol.
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Din plan for bestyrelseskarrieren

Uwe F. Birkkjær

Birkkjær Advisory

ufb@birkkjaeradvisory.com    2013 0113

Uwe har fokus på hvordan kommer du kommer i spil 
til en bestyrelsespost og hvad kan du konkret gøre.

Cand.merc. fra Århus Universitet/Handelshøjskolen 
i Århus.

Uwe er næstformand i bestyrelsen for KonditorBager 
A/S, formand for bestyrelsen i IDDAS, og derudover 
leder han en række Advisory Boards hos f.eks. Pictura 
A/S, Clever Choice ApS og Retail Partner ApS.

Med fagligheden  
på plads bliver du 
klædt godt på til at  

få din næste 
 bestyrelsespost.   
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Eksamen

Mette Gyde Møller

Dansk Industri

megm@di.dk    4045 4589

Find beskrivelsen af Mette under modul 6
 

Dan Højgaard Jensen

Dansk Ejerkapital

dhj@danskejerkapital.dk     2332 7650

Via Dan’s daglige arbejde med investeringer  
i danske virksomheder, heriblandt mange SMV’s,  
så er bestyrelses arbejde en meget stor del af hans 
hverdag – og har været det i mange år. Dan vil gerne 
være med til at bidrage til en øgning af bestyrelses-
kompetencerne bredt i Danmark baseret på egne 
erfaringer.

Can.merc.IBS & INSEAD Board Programme.

Peter Larsen

Dansk Industri

plar@di.dk   Tlf. 2148 0080

Find beskrivelsen af Peter under modul 1
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