
Paneldeltagere i HEN Sparring 

Paneldeltager 
 

Kompetencer 

Anja Klemp Vilgaard 
 

Leverer strategisk storytelling til virksomheder, der kan 
se fidusen i gode historier. Storytelling virker, det er 
både billigere og mere effektfuldt at bruge historier og 
værdibårent indhold fremfor traditionel PR. 

Bent Rønne 
 

Kreativ iværksætter siden 1986 indenfor  
* Specielle IT-løsninger indenfor mange forskellige 
platforme - kodekarl.  
* Videoproduktion bl.a. med droneoptagelser, 
teaterforestillinger og rockkoncerter.  
* Musikker i rockband.  
* Stifter af LiveDance konceptet, der arrangerer større 
fester i lokalområder.  
* Næstformand i Hørsholm Erhvervsnetværk.  
* Foredragsholder   

Jan Dombernowsky 
 

Bestyrelsesarbejde, salg-markedsføring indenfor life 
sciences. Strategiudvikling, markedsanalyse, 
forretningsplaner, funding. Sparring til 
virksomhedsopstart og udvikling. Problemknuser og 
udvikler for etablerede virksomheder. 

Jørgen Søndergaard 
 

Bestyrelsesarbejde, rådgivning/sparring i ejerledede 
virksomheder. ”Strategi -og hovedeftersyn” af kundens 
udviklingspotentiale. Fokus på Salgs -og kundeudvikling.  
Har betydelige netværk, som kan bruges af mange.  
RO – RETNING - RESULTATER 

Linda Sjöström 
 

Ejerlederens effektive sparringspartner. Finder den 
rette strategiske retning i en hurtigt foranderlig verden.  
Start-up og vækstudvikling. Optimering af drifts-
økonomi og bundlinje. 



Lisbeth Dalgaard 
 

Strategitænkning. Ledelse af mennesker m forskellig 
kultur baggrund. Værdibaserede koncepter. 
Implementering af nye trends. Effektiv drift. 
Vækstledelse. Opbygning af relationer. Kommunikation 

Klaus Fænø 
 

Professionel grafisk designer. Specialist i visuel identitet 
og kommunikation. Har undervist på Mediehøjskolen og 
KEA. Skaber stærke visuelle identiteter til både 
enkeltmandsvirksomheder og store internationale 
virksomheder, så de fremstår som seriøse og troværdige 
med et stærkt og unikt udtryk på alle medier og dermed 
sælger bedre. Har stor erfaring med alle typer 
virksomheder." 

Peter Bøndergaard 
 

Brænder for kommunikation og forståelse mellem 
mennesker. Hjælper enkeltpersoner og teams/ 
organisationer med at gøre alle typer af forandringer 
nemmere. 

René Nørbjerg Jeg hjælper virksomheder med at få et overblik over 
samt optimere deres processer, typisk fra ”varen” 
rammer virksomheden og til den forlader virksomheden 
igen, incl. fakturerings-, samt betalingsflowet. 
Derudover yder jeg også professionel projektledelse, 
såvel på hele projektet, som i enkelte faser.  

Sonja Ploug 
 

Leverer professionel hjælp og løsninger til virksomheder 
om arbejdsmiljø. Bruger bl.a. stor ledelses- og projekt-
ledererfaring samt teknisk baggrund i løsningerne. 
Lytter, tænker systemmæssigt og har forståelse for 
eksperimentet som kilde til ny viden 

Tine Junget 
 

Aktiv, opdateret Cand. Jur. med stor erfaring, der hvor 
juraen spiller en central rolle. Det er f.eks. aftaleret, 
ansættelsesret / HR, kontraktudformning, forhandling, 
mediation/ konfliktmægling  



Også konsulent for rekrutteringsfirma, der tilbyder 
fleksibel, skræddersyet og transparent rekruttering 

 


