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Resume:
Jeg har arbejdet med regnskabsrapportering til brug for økonomisk styring og planlægning i små
virksomheder, men også i meget store koncerner både i Danmark og i udlandet i mange år.
Ud over min økonomiske baggrund har min opvækst i en mindre familievirksomhed, givet mig en god
viden om den kultur, der er i en ejerledet virksomhed. Jeg har været med i overvejelserne og processen
om at afhænde vores familievirksomhed, da min far nåede en alder, hvor det var naturligt at trække sig
tilbage. Dette er en erfaring jeg meget gerne vil tage med mig ind i en anden bestyrelse, som
virksomheden og dens ejere kan have værdi af.
Kompetencer:
Har arbejdet med aflæggelse af eksterne regnskaber både i Danmark, Tyskland og Skandinavien, samt
løbende præsentation af regnskabs-, likviditets- og budgetinformation som styringsredskab til daglig
ledelse og udenlandsk koncernledelse. Jeg har deltaget i opbygning af datterselskab med produktion i
Litauen og arbejdet med selskaber i stor vækst.
Endvidere har jeg via mit arbejde med etablering og optimering af interne forretningsgange viden om,
hvordan interne kontroller optimeres under hensyntagen de faktiske processer.
I mit arbejde søger jeg at skabe struktur på en opgave. Jeg accepterer, at der kan ske fejl, men gør alt for
at sikre at arbejdsprocesser tilpasses, så de højest sker en gang.
Jeg er ideudviklende og en kreativ problemløser, men også meget pragmatisk i min søgen efter løsninger,
der kan tilgodese flere formål.
Selv om en sag er kompleks, og der er mange faktorer at holde styr på, er jeg god til at komme ind til
kernen af et problem, så det kan adresseres og bearbejdes.
Arbejdet i bestyrelsen
Jeg har efterhånden samlet en god værktøjskasse med forskellige modeller, der kan hjælpe en bestyrelse
med at udvikle og efterfølgende arbejde med strategi for virksomheden. Jeg har erfaring med at lave
referater, der kan hjælpe med at strukturere bestyrelsesarbejdet. Jeg er analytisk, udforskende og har en
fokuseret logisk stil, der bidrager til et grundigt arbejde i bestyrelsen. Jeg er vedholdende, tålmodig og
får ting gennemført.
Mine værdier:
Jeg lægger stor vægt på, at der i bestyrelseslokalet er ærlighed, ligefremhed, tillid samtidig med en god
humoristisk tone. Der skal være fremdrift i arbejdet og vilje til at nå det endelige mål.
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Jeg kan tage initiativer og generere ideer til mulige løsninger for en virksomhed, men uden at slippe mine
etiske og moralske værdier.
Erfaring:
Gonge Intelligence (www.gongeint.dk)
- enkeltmandsejet konsulentvirksomhed, der leverer regnskabschef-ydelser på timebasis.
Jeg laver løbende rapportering af nøgletal og resultater til ledelsen, opstiller årsrapport, optimerer
forretningsgange og andre ad hoc opgaver en regnskabschef almindeligvis vil blive stillet over for.
Dette bidrager til ledelsens viden om virksomhedens situation og er grundlaget for beslutninger, der kan
øge indtjeningen.
LG Forvaltning ApS
– forvaltning af værdipapirer.
Selskabet blev stiftet efter afhændelsen af Gonge ApS og har sine midler placeret i forskellige
værdipapirer. Jeg arbejder på at sikre og vedligeholde formuen gennem mine investeringer.
Gonge ApS (www.a-winther.com/brands/gonge)
– udvikling, design og produktion af motorisk legetøj til børneinstitutioner i hele verden.
Selskabet blev grundlagt af mine forældre i 1966, og min bror og jeg blev siden hen involveret både i det
praktiske arbejde, men også som medejere i bestyrelsen. Igennem tiden har der været 5-10 ansatte med
en jævnt stigende omsætning og positive resultater. I selskabets historie er der blevet opdyrket
eksportmarkeder, frasolgt aktiviteterne omkring det danske marked, ansat en adm. direktør og skilt sig
af med ham igen og endeligt, da spørgsmålet om generationsskifte blev aktuelt, blev selskabet afhændet i
2011.
REDGREEN A/S og Branded Retail A/S (www.redgreen.dk)
– design, indkøb og videresalg af tøj primært til Nordeuropa.
Selskabet havde været igennem en turn-around, da jeg blev ansat og skulle finde sine ben at stå på i en
ny struktur. Sammen med ejerne arbejdede direktionen og jeg på at få virksomheden igennem en stabil
og overskudsgivende udvikling med en let stigende omsætning på ca. 120 mio. kr. Dette lykkedes også
de første år, men der var dog behov for flere omstruktureringer, som blev gennemført efter, at jeg
forlod selskabet i 2011.
Nitram Dental A/S (www.sirona.com/en/products/hygiene-systems)
– udvikling og produktion af autoklaver til tandlægers roterende redskaber med eksport til hele verden.
Selskabet er ejet af et tysk moderselskab, der er del af en international børsnoteret koncern.
Jeg var en del af direktionen, hvor vi påbegyndte arbejdet med virksomhedens strategi især vedrørende
produktudvikling og kundesegmentering. Nitram Dental var i en rivende udvikling i den tid jeg var ansat,
med omkring 30 ansatte og en omsætningsstigning på godt 50% på 2 år.
Carlo Gavazzi Industri A/S (www.gavazzi-automation.com)
– udvikling og produktion af sensorer og hi-tech produkter med eksport til hele verden.
Selskabet er ejet af et italiensk moderselskab og gennemgik en stor udvikling i de år jeg var ansat. Fra at
være 150 ansatte da jeg startede var der knap 50 ansatte, da jeg forlod virksomheden efter en succesrig
proces med outsourcing af produktion og tilhørende organisation til Litauen med forøget indtjening til
følge. Mine 7 år hos Carlo Gavazzi var i høj grad med til at forme mig til mine kommende stillinger.
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Bestyrelseserfaring:
1990 – 2011
Bestyrelsesmedlem i Gonge ApS indtil selskabet blev afhændet. Jeg deltog i hele
processen omkring salget.
2008 – 2011
Bestyrelsesmedlem i Hanssen Brands A/S (tidligere Branded Retail A/S)
2009 – 2011
Bestyrelsesmedlem i REDGREEN AS
2009 – 2011
Bestyrelsesmedlem i REDGREEN AB
Uddannelse:
2014 – 2015
Bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV'er ved Aarhus Universitet
1993 – 1995
Cand.merc.aud. ved Handelshøjskolen i Århus. Hovedopgave indenforTransfer pricing
1990 – 1993
HA ved Handelshøjskolen i Århus
Erhvervserfaring:
2011 Indehaver af Gonge Intelligence
2011 Ejer af LG Forvaltning ApS
2008 - 2011
Økonomichef og it-ansvarlig hos REDGREEN A/S og Branded Retail A/S
2006 - 2008
Økonomichef hos Nitram Dental A/S (nu Sirona Dental A/S)
1990 - 2011
Medejer af Gonge ApS, herunder Gonge Creative Learning ApS
1999 - 2006
Controller hos Carlo Gavazzi Industri A/S
1995 - 1999
Revisorassistent hos KPMG i Århus
Faglige kompetencer:
• Jeg har flere års erfaring med opbygning af intern rapportering til brug for økonomisk styring og
planlægning
• Budgettering og budgetopfølgning til diverse funktionsledere herunder analyse af
regnskabsinformation og nøgletalsudarbejdelse.
• Regnskabsaflæggelse og selvangivelse for selskaber
• Organisering af økonomiafdeling
• Stram debitorstyring
• Konvertering af ERP-systemer, f.eks. Navision Financials, AS400 system til tekstilvirksomhed
samt indførelse og opsætning af lønsystemer, kassesystemer, datawarehouse mv.
• Indgående kendskab til Excel
• It-flair og bredt kendskab til it-værktøjer vedr. bogføring, elektronisk arkivering, time/lønregistrering, kassesystemer til butikker og øvrig rapportering.

Øvrigt:
•
•
•
•

Engelsk, flydende i skrift og tale
Tysk, behersker skrift og tale
Født i 1969, gift og har 3 større børn
Medlem af Favrskov Taekwondo klub
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