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Opvækst i Vendsyssel

 Født 15. november 1940
 Lendum mellem Hjørring og Frederikshavn
 Far var tømrer- og snedkermester

 Erindringer fra Anden Verdenskrig
 Gestapos jagt på min far
 Befrielsen

 Skolegang
 Først i den ”stråtækte”
 Derefter i privatskole i Frederikshavn
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Mit privatliv

 1964: Gift med Jytte (boede i Aarhus)
 1967: Flyttede til Odense (Høgevænget)
 1968: Vi fik en datter Anne-Mette (nu Frankrig)
 1972: Vi fik datter nr. 2 Helene (nu Odense)
 1974: Flyttede i nyopført hus på Bøgeløkken
 1979: Nyopført sommerhus i Kandestederne
 1997, 1999, 2000: 3 børnebørn (piger i Odense)
 2005: Fransk/dansk barnebarn (ren tøse-familie)
 Fritidsinteresser:

 Koncerter, teater, opera, moderne kunst, vin, rejser 
 Badminton, motionsløb, alpint skiløb og cykelferier 
 Småbyggeprojekter: Sommerhuset, vinkælder m.v.
 Børnebørn
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Vi bor i grønne omgivelser på Bøgeløkken og 
nyder også den helt anderledes natur i Kandestederne 
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Vi nyder også børnebørn
- og ferier med de yngre generationer

• Børnebørnene bliver dog alt for hurtigt 
store – men stadig dejlige.

• Min kone Jytte fik for 7 år siden 
muskelgigt og stod derfor af skiene.

• I næste uge skal jeg med Odense Skiklub 
på skiferie – for gammel til det  NEJ!

3 generationer på safari  i Kenya og Tanzania

3 generationer på skiferie
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Mit erhvervsmæssige levned

 1960-1966: Stud.merc. Handelshøjskolen (nu Aarhus Universitet)
 1963-1966: Job i A/S Regnecentralen ved siden af studierne

 1966:          Cand.merc. fra Handelshøjskolen (nu Aarhus Universitet)
 1966-1979: A/S Regnecentralen (udvikling af computere og edb-service)

 1966-1971: Afdelingschef (opbygning af RC’s nye afdeling i Odense)
 1972-1976: Regionschef (ansvarlig for RC’s afdelinger i provinsen)
 1977-1979: Underdirektør med ansvar for RC’s samlede servicebureau
 1979-1979: Divisionsdirektør for servicebureau og minidatamatsalg i DK
 26. april 79: Betalingsstandsning
 Maj-juni 79: Formand for rekonstruktionsgruppe af servicebureau-forretningen

 Juli-okt. 79: Adm. direktør for rekonstrueret RC DATAcenter A/S
 1979-1989: Partner i Foss Michelsen A/S (ejet af T. Bak-Jensen A/S + mig)
 1983-1989: Medejer og bestyrelsesmedlem i BakConsult A/S

 Internationaliseringsproces

 1990-2000: Partner og managing consultant i PA Consulting Group
 1975-2014: Censor i erhvervsøkonomi ved de danske universiteter
 2001 : Mentor – først Udvikling Fyn, nu MentorTaskForce
 2001 ??:  Pensionist, bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem og 

medlem af advisory boards
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Tiden som management konsulent

 1979:

 1982: Partner i BakConsult Gruppen
 T. Bak-Jensen A/S (generel ledelse)
 Erhvervspsykologisk Institut A/S (erhvervspsykologiske test)
 Mogens Bruun Ledelsesudvikling A/S
 Henning Toft A/S – Konsulenter i teknisk virksomhedsledelse
 Rebild Marketing Management A/S
 Finn Grue Kommunikation A/S (PR)
 Foss Michelsen A/S – Management konsulenter i edb

 Systemate A/S – Implementering af produktionsstyringssytemer
 Team Mate A/S – Skrædderværksted for IT-systemer

 1990: Fusion med den internationale PA Consulting Group
 Mange udfordrende opgaver for dansk erhvervsliv 
 2001: Oprindelig plan: Pensionist-tilværelse



…men pensionist blev jeg ikke
i stedet blev min profession bestyrelsesarbejde

I 18 år - siden 2001 - er det blevet til

 Bestyrelsesformand i 7 virksomheder med i alt 
13 selskaber

 Bestyrelsesmedlem i 13 virksomheder med i alt 
27 selskaber

 Medlem af advisory boards i 9 virksomheder
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Min branche
Tidligere poster som bestyrelsesformand

2005-2008

2000-2006
solgt

2003-2005

2001-2004
solgt

B
es
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Uddannelses- og konsulentvirksomhed
inden for videnbearbejdning, kommunikation 
og læring i det digitale univers

Full service kommunikationsvirksomhed

Executive Search og Strategy Consulting

Udvikling og drift af sikre betalingssystemer 
og adgangssystemer til Internettet på 
det internationale marked

2002-2011
solgt

Udvikling og implementering af 
Collaborative eBusiness løsninger

2004-2008 Teknik, værktøj og maskiner til 
jern- og metalindustrien

2009-2012
solgt

Hjælper mindre og mellemstore 
virksomheder med forretningsudvikling 
og kapital-anskaffelse
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Min branche
Tidligere poster som bestyrelsesmedlem

2002-2011

1984-1990
BakConsult

T. Bak-Jensen A/S
Foss Michelsen A/S

2000-2005
solgt

1996-2002

B
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m

IT-løsninger til professionelle foreninger 
og organisationer

Landets største management 
konsulent-virksomhed

IT full service selskab for el-installatører og 
VVS-installatører

Design, produktion og markedsføring af 
dametøj i Europa

2000-2002
solgt

Et af landets største 
erhvervsejendoms-mæglerfirmaer

2001-2006
solgt

Transport- og lagerhotel-virksomhed 
på det europæiske marked

2002-2013 Den største frivillige detailkæde 
på det danske skomarked

2007-2009 Udviklings- og rådgivningsvirksomhed inden 
for risk management og forsikringsoptimering

2008-2009
solgt

Forretningsunderbyggende systemer og 
helhedsløsninger for tandlægeklinikker

2017-2018 Herning Capital A/S Investering
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Min branche
Mine Advisory Board Poster

2007-2009

2000-2014

2003-2005

2001-2006

A
d
vi

so
ry

 B
o
ar

d
s

Services og applikationer inden for 
Web Technologies og Mobile Technologies

Udvikler, producerer og markedsfører 3D scanning
og CAD/CAM software løsninger

Salg, implementering og support af 
IT-løsninger samt 24*7*365 
overvågning og drift af IT-installationer

Hollandsk/dansk joint-venture. 
Internet-baseret infrastruktur for effektivisering i
værdikæden for produktion og salg af blomster i Europa

2001-2004 Formidling af journalistisk kvalitetsindhold 
til Internettet

2006-2010
Udvikler og implementerer effektiviserende 
og brugervenlige værktøjer til organisering, 
strukturering og søgning af web-information

2019-2011
Kreative løsninger, visuelle identiteter, 
koncepter/kampagner og salgsværktøjer 
samt intern/ekstern kommunikation

2015  Mobile it-løsninger (apps) til effektivisering 
af hele værdikæden

2016  Et visuelt opgavestyrings- og samarbejdsværktøj
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Min branche
Øvrige tillidshverv

2002 ASNET – et bestyrelsesnetværk,
hvis formål er at formidle bestyrelsesmedlemmer 
til virksomheder
2002 : Partner
2005 : Ansvarlig for optagelse af nye partnere
2007-2014: Bestyrelsesmedlem

2001 –
2013

CONNECT Denmark
Medlem af CONNECT Denmarks bestyrelsesnetværk.
Indgår i en række springboards for iværksætter-virksomheder

2001 –
2014

Copenhagen Business School
Global eManagement Executive MBA og
The CBS Executive MBA
Censor ved de internationale MBA-eksamener

1972 –
2014

Universiteterne og handelshøjskolerne i Danmark
Censor i erhvervsøkonomi og regnskabsvæsen primært 
forretningsstrategi, organisation, ledelse, økonomistyring og IT

1996 –
1999

Henley Management College
Tutor ved MBA-uddannelsen

2014 Palliativt Frivilligt Netværk
Bestyrelsesmedlem

1973 Rotary
2005 CICO og 2004-2005 Præsident
1993-1998 Councellor

1977 –
1979

EDB Serviceforeningen – nu IT Branchen
Bestyrelsesmedlem
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Min branche
Mine aktuelle hverv

2014 
Mentor Task
Force Fyn

Mentorerne stiller vederlagsfrit deres ekspertise til 
rådighed for virksomheder

2014  Palliativt
Frivilligt Netværk

Helhedsorienteret og lindrende omsorg for 
uhelbredeligt syge i eget hjem på Fyn 

Efter at jeg har gearet ned til kun disse aktiviteter, 
er der bliver mere tid at være pensionist

2015  Mobile it-løsninger (apps) til effektivisering 
af hele værdikæden

2016  Et visuelt opgavestyrings- og samarbejdsværktøj

ASNET – et bestyrelsesnetværk,
hvis formål er
 at formidle bestyrelsesmedlemmer 

til virksomheder
 at kompetenceudvikle medlemmer
2005 : Ansvarlig for optagelse af nye partnere

2002 



14

Det var det!

 Tak fordi I ville lytte og kigge
 Jeg håber I har fået et lille kig bag min facade
 I kan kigge mere på www.foss-michelsen.dk


