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KANDIDATER PÅ VALG TIL BESTYRELSEN
Baggrund og ledelseshverv

Bestyrelsesformand siden november 2020 og bestyrelsesmedlem fra november 2019

Søren Ravn Jensen / Genopstiller som bestyrelsesformand

Søren Ravn Jensen, født 1965 beskæftiger sig i dag med bestyrelsesarbejde og aktive investeringer. Søren er oprindeligt uddannet 
maskinarbejder, maskinist og eksporttekniker samt videreuddannet på bl.a. AVT Business School og INSEAD.

Søren Ravn Jensen er virksomhedsejer af bl.a. Sjølund A/S, Ravn Jensen Holding samt medejer af bl.a. Dan-Inject ApS, Nordic 
Nutrient A/S. Søren varetager en række bestyrelsesposter i bl.a. Business Kolding (formand), Ipart Group, Dan-Inject ApS (formand), 
Nordic Nutrient ApS (formand)

Marlene Høj Haugaard / Opstiller som nyt bestyrelsesmedlem
Marlene Høj Haugaard, født 1964, fokuserer i dag udelukkende på bestyrelsesarbejde. Marlene er uddannet bygningsingeniør fra 
DTU suppleret med ledelsesuddannelser fra bl.a. IMD, INSEAD og Stockholm Business School. 

Marlene har mangeårig erfaring i senior executive positioner med ledelse, strategiudvikling og -implementering samt transformation 
af organisationer indenfor byggebranchens værdikæde med ansvar for bl.a. innovation og udvikling, bæredygtighed og digitalisering. 
Marlene har desuden erfaring med forretningsudvikling og vækst i start-ups og scale-ups indenfor et bredt spektrum af brancher. 

Marlene varetager en række bestyrelsesposter herunder Kalaallit International Airports A/S, H. Skjøde Knudsen A/S, Odense 
Bygningsservice A/S og Bacher Work Wear A/S. Marlenes seneste ansættelse var som SVP i NCC med ansvar for bl.a. bæredyg-
tighed, indkøb og projektering af byggerier samt udvikling og implementering af strategien "Winning Profitable Projects" på tværs af 
den nordiske organisation. Hun har tidligere været administrerende direktør i Væksthus Hovedstadsregionen og varetaget 
ledelsesopgaver hos Teknologisk Institut. 

Bjarke Ruse Sejersen / Opstiller som nyt bestyrelsesmedlem
Bjarke Ruse Sejersen, født 1985, er Chief Executive Officer i Go Autonomous som han startede i 2020. Bjarke har i mere end 12 år 
beskæftiget sig med digitalisering af virksomheder, teknologi og ledelse og kommer med en akademisk baggrund fra informationsvi-
denskab og IT-universitetet. Tidligere har Bjarke blandt andet været ansvarlig for digital udvikling i henholdsvis Saint-Gobain Distribu-
tion Danmark og den globale luftfartsvirksomhed Satair. 

I sin tid hos Saint-Gobain Distribution Denmark har Bjarke været med til at skabe nogle af de mest succesfulde digitale vækstcases i 
den danske byggebranche. I 2020, med Bjarke i spidsen, vandt Satair prisen som årets digitale virksomhed, og i samme omgang 
blev Bjarke kåret af Facebook som årets digitale profil.

I dag sidder Bjarke som bestyrelsesmedlem i Ipart Group og Neotherm A/S og ejer igennem In Good Company Holding ApS virksom-
heden Go Autonomous ApS.


