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Anne Louise Duus 
Kinnerup 
annelouise.kinnerup@
mercuriurval.com 
+45 4167 8250 
Født i 1966 
Bor i Aalborg 

LinkedIn:  
dk.linkedin.com/pub/anne-louise-
duus-kinnerup    

Privat  
Ivrig golfspiller, løber, tennis (tidl.  
elite, nu veteran) og går gerne til 
koncerter i den rockede genre. 

Jeg har 3 voksne børn.  

Gift med Peter K. Bertelsen, 
grundlægger af Best Way 
Management. 

 

Karakteristika 
Engageret og udadvendt. Tænker i 
nye baner.  Forretningsorienteret 
praktiker. Analytisk skarp. 
Værdsætter ærlighed og et positivt 
menneske syn. Kommer gerne med 
en frisk og humoristisk kommentar. 

Har et stort netværk og er god til at 
bringe de rette kompetencer i spil. 

Erfaring 
Ledelses-/bestyrelseserfaring inden for: 
∞ Strategi- og forretningsudvikling 
∞ Professionalisering af bestyrelsesarbejdet 
∞ Bestyrelsessammensætning 
∞ Direktør ansættelser 
∞ Forandringsledelse 
∞ Innovation via inspiration fra mange forskellige brancher 

Bestyrelser og netværk 
Fonden Forcen 
Fonden DGI Huset Nordkraft 
Ejerforeningen Bygaden 32 
Bestyrelseskvinder  
Foreningen af Nordjyske 
Bestyrelsesmedlemmer 
Erhverv Norddanmark 
Ejerledet virksomheder 
 

Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsesmedlem 
Medlem 
Medlem 
 
Medlem & facilitator 
Advisory Boards 

2020 –  
2015 –  
2007 –  
2017 –  
2017 – 
 
2013 –  
1997 –  

Resultater i bestyrelser 
∞ Vendt underskud til overskud 
∞ Sikret sammenhæng imellem strategi og bestyrelseskompetencer 
∞ Strategiudvikling i en virksomhed med mange interessenter og 

offentlig bevågenhed 

Bestyrelsespost ønskes:  

 I virksomhed med behov for ny inspiration, energi og forandringer, 
f.eks. ny projektstruktur, øget effektivitet, bedre service og øget 
salg. Jeg har stor erfaring med forandringsledelse med 
udgangspunkt i viden om, hvordan man motiverer medarbejderne 
og håndterer modstand. 

 Hvor der er brug for at omsætte idé til handling, gøre strategien 
skarp samt sikre, at organisationen har de rette kompetencer og 
medarbejdere. 

 I bestyrelse, der er engageret og værdsætter det gode samarbejde 
med fokus på at skabe værdi for virksomheden. 

Uddannelse 
CBS Executive Board | 2016 

HD-organisation, strategi & 
ledelse 
Aalborg Universitet | 1993 

HA-jura                               
Aalborg Universitet | 1987 

 

Jobs 
Mercuri Urval 
 
 
 
Bang & Olufsen  
Mercuri Urval  
Spar Nord  
 

Group Director 
Chief Consultant  
Team Manager 
Senior  Consultant  
HR Development Manager 
Consultant  
Erhvervsrådgiver  
 

2018 –  
2013 – 2018  
2007 – 2013  
2006 – 2007   
2001 – 2006  
1996 – 2001   
1988 – 1996   
 


