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Motivation samt overvejelser om arbejdsområder der specielt har din interesse i IUG, mm: 

Jeg er interesseret i at deltage aktivt i udviklingen af IUG’s arbejde som bestyrelsesmedlem og jeg vil gerne 
fortsætte som tovholder for Fødevaresikkerheds Gruppen. Jeg ønsker at bidrage til at medlemmerne involveres i 
hele processen omkring projektudvikling, projektbeskrivelse og implementering. Det er min erfaring fra 
fødevaresikkerhedsgruppen at det er vigtigt at medlemmerne ser en klar sammenhæng mellem den tematiske 
gruppe – PSG og bestyrelsen.  Jeg vil gerne bruge min mangeårige erfaring med udvikling og implementering af 
internationale projekter til at styrke de aktive medlemmers kompetencer in forbindelse med projektbeskrivelser 
og fonds ansøgninger.  

 

Tidligere bestyrelsesposter: 

År Virksomhedsnavn 

1980 - 2000 Diverse interesseorganisationer, bl.a. formand for DN-lokalkomite 

2000 - 2010 Direktør for den erhvervsdrivende fond Esrum Kloster og Møllegård incl. 
bestyrelsesarbejde 

2004-2008 Formand for andelsboligforening 
 

Erhvervserfaring: 

Periode Organisation Titel Opgaver 

1980 - 1990 Frederiksborg Amt Adjunkt Undervisning 

1990 - 2000 Fonden Esrum Kloster og 
Møllegård 

Direktør Etablering og udvikling af den 
selvejende erhvervsdrivende fond. 
Bestyrelsesarbejde, ledelse, udvikling 
af forretningsområder, herunder 
internationale projekter med fokus på 
natur og miljø. Kursusvirksomhed for 
undervisere og personale fra teknik- 
og miljø.  

2000 - 2005 KingoConsult ApS Projektleder Projektleder på flere projekter i NV-
Rusland og Kaliningrad for bl.a. UM, 
Miljøstyrelsen, CarlBro 

2004 - 2006 KingoConsult ApS Projektleder Projektleder for Ramboll på projekt 
om hotelrenovering og turistudvikling 
i Litauen. 

2006 - 2008 KingoConsult ApS Projektleder Projektledelse for Ramboll på EU 
projekt i Bulgarien om ministeriel og 
kommunal miljøadministration samt 
etablering af et nationalt 
træningscenter for kommunale 
miljømedarbejdere. 

2008 - 2018 Ørestad Gymnasium Lektor Undervisning og projektudvikling 
indenfor bl.a. undervisning i 
innovation. 

2000 -  KingoConsult ApS Direktør Administration og udvikling af 
forretningsområder inden for 
international projekter og undervis- og 
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informationsmateriale. Udvikling og 
produktion af app’s til iPad og tablets. 
Udvikling og implementering af 
international projekter. 

 

Faglig baggrund / uddannelse: 

Cand.scient., biologi-geografi-geologi 
 

Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs: 

Har været medlem af IUG i ca. 3 år, heraf de seneste to år som tovholder for Fødevaresikkerheds Gruppen FOOD 
Medlem af PSG. Projektleder på FarmContractor-Ghana projektet. Med i projektgrupperne vedrørende White tea 
Zimbabwe, Zindy School Zimbabwe og Gatsy Irrigation Scheme. 

 


