
CV kandidat til IUGs bestyrelse

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

Medlem af IUG i ca. 15 år. 

Tovholder for Building & Construction, medlem af PSG og følgegruppen i strategiudvalget. 

Har været fire gange siden 2018 i Kenema, Sierra Leone i forbindelse med byggeprojekter. 

Som tovholder for byggeri er det særligt disse opgaver, der har min interesse og sparing med yngre medlemmer 
i byggeopgaver og praktiske løsning af byggeri under lavtekniske forhold. 

Tidligere bestyrelsesposter: 

År   2007-2014 Rønslev A/S (Rønslev Andersen A/S 

Erhvervserfaring: 

Periode Organisation Titel Opgaver 
1974 - Aug. Jørgensen & Troelsen A/S Projektleder Anlægs og betonentrepriser 
1979-1981 Larsen & Nielsen A/S Projektleder Boligbyggeri 
1981-1984 Otto Christensen & 

 Kaj Sørensen A/S 
Projektleder Betonrenovering, småbroer 

1985-1990 Hans Jørgenssen & søn A/S Afdelingsingeniør Betonrenovering svømmehaller, 
boliger 

1990-1994 Hoffmann A/S Afdelingsleder Industribyggeri 
1994-1996 Rasmussen & Schiøtz V. (NCC) Produktionschef Industribyggeri 
1996-2005 UGE-Beton (Ambercon A/S) Fabrikschef /adm. 

Direktør 
Betonelementproduktion 

2005-2008 Spæncom A/S Salgsingeniør Betonelementer 
2008-2016 CRH Concrete A/S 

(Betonelement) 
Salgschef Betonelementer 

2016 => Selvstændig /”pensionist” Syn, skøn, dommer og IUG 
1989 => Voldgiftsnævnet for bygge og 

anlægsarbejder, Retter under 
Vestre Landsret 

Syns-og skønsmand, 
Fagdommer 

Faglig baggrund / uddannelse: 

1969 student 
1974 Akademiingeniør fra DIA-B, Aalborg 

Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs: 

Navn Carsten Koch 
Adresse Strandagervænget 17, 7000 Fredericia 
E- mail ck@iug.dk  /carstenvkoch@gmail.com 

Indsæt

mailto:ck@iug.dk


CV kandidat til IUGs bestyrelse
Assisterende projektleder på byggeri  i forbindelse med OTC i Kenema – 2019 => 
Projektleder på renovering af tre sundhedsklinikker i Kenema Distrikt – 2019-2020 
Handover toiletbygning på OTC – 2019 
Bygning af incineratorer på 8 sundhedsklinikker i Kenema Distrikt 



CV kandidat til IUGs bestyrelse

Navn Hans Laugesen 
Adresse Gormsvej 2, 2960 Rungsted Kyst 
E- mail Hans.laugesen@mail.dk 

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

Har siden 1990 været ansvarlig for Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL’s) solidaritetsarbejde med 
skoleudviklingsprojekter finansieret af CISU, Danida, Det arabiske initiaitiv, Naboskabspuljen og Øststøtten. 
Projekterne i Litauen, Bosnien, Palæstina, Sydafrika, Tunesien, Egypten og Georgien er gennemført med ekstern 
støtte på ½-2 millioner kr. Vil efter min pensionering 1.10.2019 godt fortsat tilbyde at yde en indsats, hvor min 
erfaring omkring udviklingsprojekter kan komme til gavn. 

Tidligere bestyrelsesposter: 

År Virksomhedsnavn 
2010-14 og siden 2017 Rungsted Havns bestyrelse 
2000-2010 Rep. for AC i Cirius bestyrelse (adm. af EU projekter) og rep. for GL i Rådet for 

Udviklingssamarbejde (Danida) 
Siden 1975 Bestyrelsesmdl., næstformand og i 18 år formand for Radikale Venstre Hørsholm. 

Tidl. kredsformand (bl.a. da Margrethe Vestager opstillede) i Fredensborgkredsen. 
øvrige poster Besty. Mdl./-formand I to daginstitutioner og skolebestyrelsesformand samt rep. for 

danske kunder i bestyrelsen for Norsk Datas kundesammenslutning, Nocus 

Erhvervserfaring: 

Periode Organisation Titel Opgaver 
1976-1985 Rungsted Gymnasium Adjunkt Underviste i samfundsfag og geografi 
1983-2019 Gymnasieskolernes 

Lærerforening (GL) 
Chefkonsulent og 
International sekretær 

Uddannelsespolitik, brug af it, ansvar-
lig for GL’s efteruddannelsesenhed, 
GL’s internationale sekretær m ansvar 
for samarb. m. andre lærerorg., EU, 
OECD samt GL’s solidaritetsprojekter. 

Via GL’s medlemsskab af den 
eur. lærersammenslutning 
ETUCE (repr. 13 mio lærere) 

projektleder På tre multinationale projekter om 
brug af IT imundervisningen 

Indtil efterår 
2020 

ETUCE ETUCEs repræsentant i 
EU-kommissionens 
politikudvikl. grupper om 
skoleudvikling og 
kvalitetssikring og om it i 
uddannelsessystemet 

Sidder som ene lærerrep. sammen m 
27 regeringsrep. og udarbejder 
anbefalinger til medlemslandene. 

Faglig baggrund / uddannelse: 

Cand. Mag. I samfundsfag, geografi og erhvervsøkonomi samt HD i organisation/offentlig forvaltning. Har været 
Fulbright stipendiat med legat til et års studier og ophold v. Berkeley University og APSA i Washington DC 

Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs: 

Har i perioder fulgt arbejdet i IUG’s uddannelsesgruppe. Har mødt rep. fra IUG på diverse CISU kurser. 



CV kandidat til IUGs bestyrelse

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 

2019-2020 Suppleant i IUG’s bestyrelse 

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. 

Navn Jan Østrup 

Adresse Søndervangsstien 14, 4581 Rørvig 

Mail jo@kingoconsult.dk  jo@iug.dk 

Mobil 51664826 

I

mailto:jo@kingoconsult.dk
mailto:jo@iug.dk


Må maksimalt fylde to sider CV kandidat til IUGs bestyrelse
2000 - KingoConsult ApS Direktør Administration og udvikling af 

forretningsområder inden for 
international projekter og undervis- og 
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. 4 år, heraf de seneste tre 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 og Food Security Lupane, Zimbabwe. 



CV kandidat til IUGs bestyrelse

Navn Lillah Emmik Sørensen 
Adresse Enghavevej 71, 4.th, 1674 Kbh V 
E- mail lillah@emmik.dk 

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

Siden jeg var helt ung, har jeg brændt for miljø og klima, hvilket både afspejler sig i mit valg af uddannelse og 
efterfølgende karriereforløb, hvor jeg i dag arbejder i Dansk Flygtningehjælp med begge emner. 
I de sidste 18 år har jeg arbejdet både nationalt og internationalt med mange forskellige emner indenfor miljø og 
klima; emner som klimatilpasning, vedvarende energi, naturresourceforvaltning, affaldshåndtering, infrastruktur, 
virksomhedernes miljømæssige og sociale ansvar, kapacitetsopbygning og at sætte bæredygtig udvikling på den 
politisk dagsorden. 
Gennem flere år har jeg været bosiddende i udlandet, hvor jeg har arbejdet med en lang række af nationale og 
globale aktører som EU Kommissionen, FN, Danida, Den Interamerikanske Udviklingsbank, Norad og 
Verdensbanken, samt lokalt-baserede organisationer og lokale befolkningsgrupper. 

Tidligere bestyrelsesposter: 

År Virksomhedsnavn 
2017-19 Formand for Klimaforum i Ministeriet for transport, byggeri og boliger. 
2018 - Bestyrelsesformand, andelsforening, Enghavevej, 1674 
2010 - 2014 Bestyrelsesmedlem/bestyrelsesformand ved "Spindegårdens integrerede 

institution” 

Erhvervserfaring: 

Periode Organisation Titel Opgaver 
Maj 2020 - Dansk Flygtningehjælp, 

Danmark 
Global 
environmental 
advisor 

Udarbejdelse og opdatering af operationelle 
klima- og miljø strategier samt 
implementering i organisationens projekter 
og programmer i 40 samarbejdslande. 

2012 – 2019 Metroselskabet og 
Hovedstadens Letbane I/S 

Klimatilpasnings og 
miljø specialist 

Udarbejdelse af klimastrategier, udvikling og 
implementering af handlingsplaner, klima-
projekter og -programmer. Projektleder for 
VVM på letbaner samt håndtering af 
miljøaspekter på metroen. 

2007-2011 COWI A/S, Denmark Konsulent En bred vifte af opgaver indenfor 
kapacitetsopbygning i ministerier og 
organisationer i bl.a. Kina og Tanzania, 
politikudvikling i EU, udvikling af 
klimatilpasningsaktiviteter, 
naturresourceforvaltning, affaldshåndtering, 
vindenergi og vandressourceforvaltning, 
herunder kystforvaltning. 
Jeg arbejdede primært for offentlige danske 
myndigheder som Danida og flere 
internationale organisationer og 
myndigheder som Europa-Kommissionen, 
NORAD, Verdensbanken og EFTA.  



CV kandidat til IUGs bestyrelse
2004-2007 De Forenede Nationers 

udviklingsprogram, UNDP, 
Quito, Ecuador 

Projektkoordinator Ansvarlig for design, monitorering, 
budgettering og evaluering af eksisterende 
projekter, identificering og evaluering af nye 
projekter, strategisk planlægning af 2015 
Millennium mål samt fundraising. 
Projektleder for projekter indenfor 
naturressourceforvaltning, klima, 
desertificering/ørkendannelse, reduktion af 
drivhusgasser, affaldshåndtering samt 
udarbejdelse af beredskabsplaner på 
Galapagos. 

2003 Miljøplanlægning & 
Technology ApS, EP & 
T/Danida Projekt, Kosovo 

Konsulent, 
miljøspecialist 

Danida projektet "Assistance to the Kosovo 
Trust Agency for urban solid waste 
management in Mitrovica region", Kosovo. 
Jeg var ansvarlig for planlægning, 
gennemførelse og monitorering af et 
genbrugssystem i Mitrovica-regionen som 
en del af et større projekt med fokus på 
affaldshåndtering. 

2003, et 
semester 

Erhvervsuddannelsescenter, 
Roskilde, Denmark 

Underviser i 
miljøvidenskab 

Underviser i miljøvidenskab, socialvidenskab 
og økologiske principper. 

Faglig baggrund / uddannelse: 

Jeg er uddannet Miljøplanlægger i 2002 (cand.scient.soc) som en kombination af studier på Institut for miljø, 
teknologi og samfund, og Institut for internationale udviklingsstudier fra Roskilde universitetet, Danmark. 

Som en del af af min uddannelse på Institut for internationale udviklingsstudier var jeg i praktik i 6 måneder i 
Landbrugsministeriet i El Salvador, Mellemamerika, hvor jeg arbejdede på "Programa Ambiental de El Salvador" 
(miljøprogram i El Salvador), som arbejder med mere end 100,000 smålandbrug. 

Derudover har jeg læst et semester på University of Chulalongkorn, Bangkok, Thailand i 1999 samt et semester på 
Universidad de Sevilla i Spanien i 1995. 

Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs: 

Det motiverer mig at udvikle og føre klima- og miljøprojekter og programmer ud i livet, projekter som er 
medvirkende til at skabe bedre levevilkår for mennesker i fattigdom og som kan bidrage til at leve et værdigt liv. 
Dette kan både være klassiske miljøprojekter, men også klimatilpasningsaktiviteter i projekter indenfor IUGs 
strategiske områder, for eksempel fødevaresikkerhed eller bæredygtig vandforsyning. 



CV kandidat til IUGs bestyrelse

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

Jeg har været suppleant i jeres bestyrelse i et år nu, og jeg vil gerne være med fremadrettet også, som fuldgyldigt 
medlem.  

Mit bidrag til IUG og jeres arbejde er at støtte op om, at I som frivillige og projektledere får den støtte I har brug for, 
for at kunne lave projekter af høj kvalitet. Jeg er tilhænger af at nødhjælp og udviklingshjælp defineres i et 
samarbejde med de mennesker man vil hjælpe, og ikke fra et skrivebord i Danmark. Det betyder også, at jeg tænker 
på tværs af nødhjælps- og udviklingsprojekter, og på tværs af faggrænser og sektorer. Det oplever jeg også, at IUG 
gør og vil. Det er det, der inspirerer mig i samarbejdet, og det jeg håber at kunne være med til at styrke yderlige 
som en del af jeres bestyrelse.  

Mit arbejde har i vid udstrækning handlet om at forebygge katastrofer; skabe netværk; og indsamle og analysere 
datamed henblik på at skabe et solidt beslutningsgrundlag for eventuelle interventioner.  Mit udgangspunkt er, at 
vi kan nå langt, hvis vi kan få donorerne til at finansiere forebyggelse af katastrofesituationer, i stedet for – som nu 
– alt for ofte at skulle vente på, at katastrofen indtræffer, før der er hul igennem.

Tidligere bestyrelsesposter: 

År Virksomhedsnavn 
2019- Suppleant i IUGs bestyrelse 
2013-2014 Næstforperson i skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet 

Erhvervserfaring: 

Periode Organisation Titel Opgaver 
2013- Københavns 

Professionshøjskole 
Adjunkt/lektor Underviser og forsker i hvordan man 

laver god udviklings- og nødhjælp, 
disaster risk reduction og risikoledelse 

2008-2013 European Institute for Risk 
Management 

Projekt- og e 
sekretariatsleder 

Styrke risikostyring og risikoledelse i 
den offentlige sektor i Danmark via 
kurser og udviklingsprojekter 

2004-2008 Chemomics Int. Inc., Famine 
Early Warning Systems 
Network 

Country representative I 
hhv. Nicaragua og 
Guatemala 

‘Food security early warning’ – så en 
masse analyser af forskellige data for 
at være på forkant med udviklingen i 
fødevaresikkerhedssituationen. For at 
kunne sige noget om, hvordan 
forskellige trusler kunne forventes at 
påvirke fødevaresikkerheden, lavede 
vi også omfattende livelihood 
baselines. 

Navn Maren Egedorf 
Adresse Kinavej 15, 2300 Kbh S 
E- mail marenegedorf@hotmail.com 



CV kandidat til IUGs bestyrelse
1999-2004 FNs Verdensfødevareprogram VAM Officer (VAM = 

Vulnerability Analysis 
and Mapping) 

Analyser af fødevaresikkerhed og 
sårbarhed, og hvordan forskellige 
trusler (som f.eks. orkaner og tørker, 
men også prisstigninger f.eks.) 
påvirker folks fødevaresikkerhed. Både 
under ’almindelige’ forhold og i 
katastrofesituationer  

Faglig baggrund / uddannelse: 

Jeg er uddannet i økonomi og spansk (cand.negot) og har siden august 2013 været ansat på Katastrofe- og 
risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Men jeg har arbejdet med udviklings- og 
humanitær hjælp i mange år, som I også kan se ovenfor.  

Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs: 

Jeg har været suppleant i IUGs bestyrelse siden 2019, men jeg har arbejdet med IUG siden 2017 på forskellige 
projekter, som primært har handlet om, hvordan IUG kan bruge den standard for udviklings- og 
nødhjælpsarbejde, der hedder Core Humanitarian Standard, CHS, og behovsanalyser (needs assessments) til at 
lave bedre projekter.  
Jeg har lavet en CHS selv-evaluering med IUG, og også med en partner i Sierra Leone og en anden i Zambia, og så 
har jeg lavet online-kurser om CHS og needs assessments.  
Endelig har jeg arbejdet med den gruppe, der arbejder med Climate Resilience i Freetown i Sierra Leone, og var 
med dem dernede i februar 2020. Det var en kæmpe oplevelse ;)  



CV kandidat til IUGs bestyrelse

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

Med min internationale ingeniør baggrund især indenfor ledelse, herunder projektledelse, ønsker jeg at bidrage 
til at styrke IGUs mandat til udvikle og gennemføre projekter i udviklingslande succesfuldt. Min styrke er 
desuden indenfor strategi, networking, coaching, samarbejde på tværs af fagområder, sprog, kulturer og 
geografier. Jeg har en stærk hands-on erfaring fra mine udstationeringer bl.a. i Afrika, Mellemøsten og 
Sydamerika ifm infrastruktur projekter og den tunge industri. Selvom jeg er vant til at arbejde på større 
projekter, er det mit ønske at bidrage til mindre projekter bl.a. IUG projekter. Jeg vil bidrage til at IUG bliver en 
endnu stærkere organisation, internt og eksternt, med et stadig vokskende aftryk på livsnødvendige opgaver i 
udviklingslandene.  

Tidligere bestyrelsesposter: 

År Virksomhedsnavn 
2017-18 IDA Global Development 

Erhvervserfaring: 

Periode Organisation Titel Opgaver 
2019- IFU/Danida Sustainable 

Infrastructure Finance 
Investment Director, DK New and ongoing national 

infrastructure project in Asia and 
Africa 

2017-19 AI Management International Business 
Consultant, Egypt/PK 

Business development and 
consultancy services Executive 
Management.  Developing efficiency 
programs to optimize performance, 
organizations and profitability 

2015-17 Doctors Without Borders 
(MSF) 

Country Head, Algeria 
Proj. Mgr, Sierra Leone 

Sub-Saharan migrants and local 
marginalized populations. 
Post-Ebola mission in Kenema

2008-14 FLSmidth Global Director, USA 
PM Department Mgr, DK 
Project Director, Egypt 

Leading minerals (O&M) and cement 
(EPC and O&M) business and projects 
with large international teams 

2000-07 Veolia/Kruger Site & Branch Mgr Qatar 
Local Rep – Ecuador 
Proj.Mgr, DK 

Industrial water treatment plant 
Potable water plant 
Sanitation projects 

1995-00 Freelance, Colombia  
Rambøll, DK 
Vejdirektoratet, Colombia 

Consultant 
Project Engineer 
Project Coordinator 

National highway referencing system 
Water Projects 
Road&Bridge maintenance program 

1989-93 Tårnby Kommune – 
Environmental Department 

Project Mgr Working with water and sanitation for 
the municipality network together 
with the operation department 

Faglig baggrund / uddannelse: 

Bygningsingeniør, MSc. 
Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs: 

Endnu ikke 

Navn Shahid Abdullah 
Adresse Rundholtsvej 28, 13-2; 2300 Kbh S 
E- mail Shahid_abdullah@outlook.com 

Indsæt billede



CV kandidat til IUGs bestyrelse

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

Min motivation for at gå ind i IUGs bestyrelse er dels, at jeg tror, at jeg gennem min store erfaring indenfor 
ulandsbistand og ledelse i projektbaserede organisationer har noget væsentligt at bidrage med til IUG, og dels at 
jeg har et stort hjerte, som brænder for at gøre verden til et bedre sted for dem, som har mindst og har det 
sværest. Jeg har i dag medarbejdere og tidligere kolleger, som har valgt at gøre en frivillig indsats for IUG, og jeg 
har kun hørt godt om organisationen.  
Jeg kender ”ulandsbistandscirkusset” rigtig godt, både fra de bonede gulve i Washington, København, London og 
på ambassaderne i u-landene, men også ude fra ”felten”, hvor jeg i mange forskellige sammenhænge har arbejdet 
med forberedelse, implementering og evaluering af community-baserede projekter indenfor vand, sanitet, 
skovbrug, landbrug og forvaltning af naturresourcer i Afrika, Mellemøsten og Asien.  
Jeg startede min karriere som u-landsfrivillig ’Soil & Water Conservation Adviser” for Mellemfolkeligt Samvirke (nu 
Action Aid Danmark) i 1994 langt ude på landet i det sydlige og tørre Zimbabwe, hvor jeg bistod lokale 
landbrudskonsulenter med viden om- og teknologier til forebyggelse af jorderosion. Det er det bedste job jeg 
nogensinde har haft. Dernæst arbejdede jeg som rådgiver indenfor ulandsbistand fra 1998 til 2008 (se CV) hos 
COWI og især for Danida og Verdensbanken, men også for EU og FN, samt udenrigsministerierne i Sverige, Norge, 
Tyskland, UK, Finland og Østrig. Projekterne var især indenfor vand og sanitet samt indenfor bæredygtig 
forvaltning af vandressourcer i en lang række lande. Især har jeg erfaring fra Uganda, Zambia, Zimbabwe, 
Tanzania, Ghana og Vietnam, men har samlet set arbejdet i mere end 20 ulande.  
Desværre blev jeg til sidst rigtig, rigtig træt af skåltalerne og de gode intentioner, som klingede hult i forhold til 
hvilken effekt de reelt skabte for de fattige folk, man havde intention om at hjælpe. Noget desillusioneret valgte 
jeg derfor i 2008 at skifte karrieremæssig hest til Danmarks største forsyningsselskab indenfor vand, spildevand og 
fjernvarme, HOFOR, hvor jeg i forskellige roller har haft mulighed for at udvikle organisationen gennem større og 
større ledelsesmæssigt ansvar. Jeg har også sideløbende komplimenteret min oprindelige uddannelse som 
cand.scient i Geografi med en Executive MBA fra Henley Business School.  
Men mit hjerte har fortsat har brændt for NGO-sektoren, hvor jeg synes at bistanden faktisk ofte nytter noget, i 
skærende kontrast til de store multilaterale programmer. Derfor synes jeg IUG er en interessant organisation, som 
jeg gerne vil bistå og arbejde for.  

Tidligere bestyrelsesposter: 

År Virksomhedsnavn 
2018-2020 IPMA Danish Project Management Certification Board 
1996-1998 MS-Zimbabwe Policy Advisory Board 

Erhvervserfaring: 

Periode Organisation Titel Opgaver 
2017- HOFOR Vicedirektør/ 

Afdelingschef, 
Projekt- & 
Byggeledelse 

Ansvarlig for +120 projektledere, byggeledere og specialister 
samt  5 sektionsledere, som tilsammen varetager HOFORs 
bygherreansvar på alle virksomhedens anlægsprojekter 
indenfor vand, spildevand, fjernvarme, kraftvarme,  og 
fjernkøling. ’Næstkommanderende’ som vicedirektør for hele 
HOFORs projektområder, der omfatter 250 medarbejdere i 
forskellige funktioner i relation til anlægsprojektporteføljen. 
Der gennemføres 4-600 projekter/år til en anlægssum på 2-
3mia/år, hvilket gør HOFOR til en af Danmarks største 
bygherrer. HOFOR har ansvar for vand og spildevand til mere 

Navn Søren Dreyer 
Adresse Solvej 2, 4tv. 2000 Frederiksberg 
E- mail sodr@hofor.dk 

Inds

æt billede 
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end 1 mio mennesker i Storkøbenhavn og for levering af 
fjernvarme til 750.000 københavnere.  
Udover gennemførelse af projekterne og driftansvar for en 
stor organisation, har jeg også ansvar tværgående ansvar for 
videreudvikling af HOFORs projektledelsesmodel, it-
understøttelse af projekter, samt kompetenceudvikling af 
projektledere og styregruppemedlemmer i hele HOFOR.     

2013-2017 HOFOR Afdelingschef,  
Forsyningsledninge
r – Projekt 

Ansvar for 50-80 projektledere, specialister og byggeledere 
samt 3-4 sektionsledere, med ansvar for ledningsprojekter 
indenfor vand, spildevand, fjernvarme og fjernkøling.  Se i 
øvrigt ovenfor.    

2010-2013 Københavns 
Energi/HOFO
R 

Sektionsleder, 
Lean- & 
Projektkontor 

Ansvar for 8-10 specialister indenfor Lean og projektledelse, 
som arbejdede tværgående i Københavns Energi (som blev til 
HOFOR i 2012) med dels effektivisering og optimering af 
driftsprocesser, og dels med udvikling og implementering af 
en fælles projektledelsesmodel (skabeloner, fasemodeller, it-
understøttelse, porteføljestyring, ressourcestyring, 
kompetenceudvikling, mv.) 

2008-2010 Københavns 
Energi 

Chefkonsulent, 
Strategi & 
Projekter 

Ansvar for dels udvikling og implementering af en ny fælles 
projektledelsesmodel, og dels for som strategikonsulent at 
forberede, formulere, designe og udrulle en ny 
koncernstrategi for 2010-15 i tæt samarbejde med 
direktionen. Der blev blandt andet formuleret ny vision og 
mission for hele virksomheden, samt igangsat et større 
målstyringskoncept med sammenhængende KPI’er både på 
tværs og ned i hvert enkelt forsyning/forretningsområde    

2006-2008 COWI Projektchef Ansvar for en portefølje af projekter (forberedelse, 
implementering og evaluering) indenfor naturressource-
forvaltning og vand- & spildevand i Afrika, Mellemøsten og 
Asien med en årlig omsætning af rådgiverydelser på kr. 40-60 
mio, samt linjeledelsesansvar for 12-14 udstationerede 
medarbejdere i Afrika og Asien. Havde desuden en række 
interne ansvar i COWI ifm. revision og opdatering af intern 
projektledelsesmodel, kompetenceudvikling af projektledere 
samt formulering af ny koncernstrategi for COWI 

2005-2006 COWI Senior 
Projektleder, vand 
og sanitet 

Overordnet ansvarlig for en række projekter i u-lande 
primært indenfor vand og sanitet og især for kunder som 
Danida og Verdensbanken. Var overordnet ansvarlig for 
COWI’s ydelser og teamleder på en lang række missioner til 
modtagerlandene. Havde specifikt ansvar for at opsætte 
KPI’er og ’Monitoring & Evaluation Systems’ for en projekter 
og programmer. Var desuden intern kvalitetsauditør i COWI 

1998-2005 COWI Projektleder Projektleder for mere end 50 projekter i udviklingslande 
indenfor vand, sanitet og bæredygtig forvaltning af 
naturressourcer (skovbrug, forebyggelse af jorderosion, 
beskyttelse af vandressourcer, bæredygtige og lokale 
kunstvandingsprojekter, mv.)   

1994-1998 Mellemfolkeli
gt Samvirke, 
Zimbabwe 

Soil & Water 
Conservation 
Adviser, Zaka Rural 
District Council, 
Masvingo Province 

Udstationeret I 3½ år i Zaka District med ansvar for at styrke 
locale landbrugs- og skovbrugskonsulenters arbejde indenfor 
forebyggelse af jorderosion. Igangsatte 10-15 mikroprojekter 
per år i samarbejde med lokale grupper og individuelle 
bønder, inkl. demonstrationer, skoleprojekter og større fælles 
landsby projekter.  

Faglig baggrund / uddannelse: 
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Executive MBA, Henley Business School (2015) 
IPMA-B certificering som Senior Projektleder (2010) 
Cand. Scient, Geografi, Københavns Universitet (1994) 

Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs: 

Er tidligere lederkollega i HOFOR med Per Jacobsen og Louise Isafold 
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Motivation samt overvejelser om arbejdsområder der specielt har din interesse i IUG, mm: 

IUG udfører et yderst relevant og anerkendt internationalt arbejde, så hvis jeg ved mine kompetencer kan 
bidrage til dette arbejde og udbredelse heraf i verden, vil det være mig en ære at bidrage hertil. 

Tidligere bestyrelsesposter: 

År Virksomhedsnavn 

2010 – 2018 GE Healthcare Danmark A/S (Formand fra 2016) 

2008 – 2010 GE Healthcare Clinical Systems A/S 

2003 - 2008 Rygaard Skoles Forældrefond 

Erhvervserfaring: 

Periode Organisation Titel Opgaver 

Okt. 2018 - Forward Pharma A/S European Group 
Controller 

Økonomi og administration 

June 2010-
Maj 2018 

GE Healthcare Danmark A/S Commercial Finance 
Manager / Økonomichef 

Økonomi, administration og ad hoc-
opgaver 

Dec 2004-
June 2010 

GE Healthcare Clinical Systems 
A/S 

Head of Finance / 
Controller 

Økonomi, administration og ad hoc-
opgaver 

Okt. 2001 – 
Aug 2004 

DONG A/S Asset Manager Økonomi 

1992 - 2001 KPMG C. Jespersen Revisor Opgaver inden for store som små 
virksomheder samt skat 

1988 - 1992 Centralanstalten for Revision Revisor Opgaver inden for store som små 
virksomheder samt skat 

1984 - 1987 Københavns Kommune Støttepædagog Personlig støtte til børn i vanskelig 
stillede familier 

Faglig baggrund / uddannelse: 

Stud merc. Aud, HD i regnskab, HH Niels Brock Business School, Fritidshjemspædagog fra Frøbelseminariet, 
Kunstskole Randers, Matematisk Student fra Randers Statsskole 

Relation til IUG – eventuelle aktiviteter i arbejdsgrupper / Bs: 

Navn Vibeke Ackermann 

Adresse Lundtoftevej 288, 2800 Lyngby 

E- mail vibekeackermann@me.com 
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