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Anna Marie Hejlsberg 
 
Bopæl:  Randers 
Mail:  amh@salesboost.dk 
Tlf.:  Tlf. 41 41 50 49 
Født:  8/8-1962 
Familie:  Gift med Svend Erik, der selv er aktivt bestyrelsesmedlem   

Mor/bonusmor til 5 sammenbragte børn og en hund                                             

Jeg hjælper til vækst i ejerledede virksomheder 

Jeg bidrager gennem kvalificeret og engageret sparring - især på områderne 
forretningsudvikling, med fokus på en sund økonomi, og på salg & markedsføring. Og med 
masser af energi og fremdrift. Jeg har stor erfaring i drift og ledelse af ejerledede 
virksomheder, og i de særlige udfordringer og muligheder som ejerlederne har. 

Mit fokus er på de mindre ejerledede virksomheder, der typisk har 1-3 eksterne 
bestyrelsesmedlemmer, og derfor efterspørger en vis grad af all-round fokus. 

Hvornår skal du overveje mig til din bestyrelse 

Har du en mindre ejerledet virksomhed, måske indenfor produktion, eller du du iværksætter 
og står overfor at vælge din første bestyrelse, så er jeg er rigtig godt bud.  

Jeg har også god erfaring med at sidde for bordenden i virksomheder med flere ejere. 

Jeg bidrager især indenfor 
- forretningsudvikling  
- kommercialisering, salg og markedsføring 
- at skabe bæredygtig vækst gennem en stærk strategi 
- at sikre at handlingsplanerne holder og gennemføres 
- et godt samarbejde og god dynamik i bestyrelsesteamet. 

Når det er sagt, har jeg med tiden udviklet mig fra at være specialist, til en generalist med 
en bredere vifte af kompetencer på områderne ledelse, økonomi, innovation, digitalisering 
og bæredygtighed, udover mine spidskompetencer. 

Stor viden indenfor mindre ejerledede virksomheder 

Jeg har stor kærlighed til de små- og mellemstore virksomheder, og stor respekt for de ejer-
ledere der driver dem. De er Danmarks rygrad! Jeg trives i dette segment, fordi her er en 
spade en spade, og oftest er hjertet på helt rette sted. Til gengæld overtager driften ofte 
de gode intentioner, og det er bl.a. her jeg kommer ind i billedet. Jeg sikrer at der bliver sat 
ord på ambitionerne og fokus på forretningsudvikling, og at der eksekveres, skabes retning 
og fælles fodslag.  

Ejerlederne rekrutterer mig oftest på grund af mine kompetencer, men ender med at sætte 
mindst lige så stor pris på min ærlige og fortrolige sparring. 
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Hvad har jeg at ha’ det i? 

Siden 2013 har jeg udelukkende arbejdet med ejerledede virksomheder, som selvstændig 
konsulent. Jeg har hjulpet mine kunder til vækst og salgsoptimering i SalesBoost, og senest 
også med idéudvikling og innovation i Hejlsberg Innovate. 

Herudover har jeg stort fokus på bestyrelsesarbejde. Jeg sidder i 4 bestyrelser (og har siddet 
i yderligere 2), heraf 2 som bestyrelsesformand, og et antal Advisory Boards. 

Jeg er økonom fra Aarhus Universitet, hvilket har givet med en god tal og 
forretningsforståelse. Herudover har jeg uddannelser som coach og HR konsulent.  

Min faglige baggrund er fra IT-branchen og hotelbranchen. Dels har jeg hjulpet virksomheder 
styrke konkurrenceevnen gennem den rigtige IT-infrastruktur og digitalisering, og dels har 
jeg i en årrække ejet og drevet Ebeltoft Park Hotel. 

Jeg er økonom fra Aarhus Universitet, og kan læse et regnskab. Herudover har jeg 
uddannelser som coach og HR konsulent. 

Herudover har jeg stort fokus på bestyrelsesarbejde, og bidrager i adskillige bestyrelser og 
Advisory Boards.  

I 2018 tog jeg bestyrelsesuddannelsen med fokus på små og mellemstore virksomheder (fra 
Aarhus Universitet). I forlængelse af dette er jeg blevet tilknyttet forskningsprojektet 
Vækstledelse for Fremtiden, som mentor for 2 virksomheder. 

Nuværende bestyrelses- og advisory board poster 

Fønix Komfort - bestyrelsesformand 
Ansø of Denmark - bestyrelsesformand 
Humanta - bestyrelsesformand 
Wedbox - bestyrelsesmedlem 
Rudolf Steiner skolen - bestyrelsesmedlem 
WordPilots - advisory board 
Recollector - advisory board 
Norevent - advisory board 
Apidemia - advisory board. 

Jeg sender gerne et par cases fra mit virke som bestyrelses- og advisory board medlem, og 
også gerne referencer.  

Ring til mig på 41 41 50 49, eller skriv på amh@salesboost.dk. Jeg glæder mig til at høre fra 
dig.
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