
 

Bestyrelsesprofil 

Erhverv og bestyrelse 

Tid til at flytte fokus. Jeg har solgt min 

forsikringsmæglervirksomhed og har indrettet mig 

med mindre arbejde, så nu har jeg tid og overskud til 

at hjælpe mindre danske virksomheder videre med 

bestyrelsesarbejde, ledelse og strategisk rådgivning.  

 

Kontakt 

mariann@melhedegaard.com 

mobil +45 51646965 

Mariann Melhedegaard 

Fuglevej 10, 4623 Lille Skensved 

Jeg er født i 1959, gift og har voksne børn. 

 

Karriere 

Forsikringsmægler og partner 2016-2020. 

Chefrådgiver Sampension 2014-2016. 

Sydbank 2004-2014 salgsudvikling, ledelse, rådgivning. 

PFA Pension, Nordea, SEB og AP Pension 

Uddannelse 

Århus universitet bestyrelsesuddannelse 

FOAK Forsikringsmægler (godkendt af FT) 

Mediation / Konfliktmægling 

Vestsjællands Handelshøjskole (i dag Syddansk 

universitet) HD Afsætning 

Løbende vedligeholdelse gennem hele mit arbejdsliv. 

Strategi 

Forretningsudvikling 

Aktiv engageret sparring 

Kommunikation 

Relationer 

 

 

 

 

Forretningsudvikling 

Jeg har opbygget nye forretningsområder i forskellige 

brancher. Jeg har en meget praktisk tilgang til ledelse 

og udvikling og er god til at kommunikere den. Jeg har 

hjulpet med generationsskifter i SMV-segmentet. Jeg 

er god til at få mennesker til at arbejde sammen og i 

samme retning. I min tid i pengeinstitut har jeg hjulpet 

virksomheder med optimering af deres potentiale.  

Mit bidrag i bestyrelser 

Jeg bidrager med overblik og mod til at stille 

spørgsmål. Jeg kan arbejde strategisk og ser 

muligheder og så er jeg optaget af at skabe værdi på 

flere områder, både økonomisk men også bæredygtigt.  

Økonomi og vækst 

Som erfaren leder med baggrund i den finansielle 

sektor og selvstændig erhvervsdrivende er jeg vant til 

det økonomiske ansvar og kan bidrage til at sikre både 

soliditet og vækst. Jeg har fokus på at strømline 

processer, så den energi, der er til rådighed anvendes 

bedst muligt.  

 

Min erfaring bygger på . . . . .  

Lederstillinger, hvor jeg både har haft ansvar for 

specifikke forretningsområder, egne 

medarbejdergrupper og salg gennem andre, som f eks  

bankfilialer. Min finansielle baggrund sikrer god 

økonomisk forståelse.  

Erfaring fra etablering af selvstændig virksomhed. 
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