
Præsentation af kandidater 
til bestyrelsen 2018

Karin Soelberg · NNE

Det er medlemmerne, og ultimativt virksomhe-
derne, hvor medlemmerne arbejder, der drager 
nytte af den inspiration og det netværk, som 
man får ved at være med i Dansk Projektledelse 
(DPL). I bestyrelsen i DPL vil Karin derfor særligt 
fokusere på, at virksomhederne ser DPL som en 
foretrukken inspirator for deres medarbejdere.

Karin har siden 1994 arbejdet med projekt-
ledelse i rådgiverbranchen indenfor den far-
maceutiske industri, og har erfaring fra mange 

forskellige kunder. Karin er i dag ansat som Project Director i NNE, hvor hun 
arbejder med ledelse af projekter og med erfaringsopsamling og erfarings-
deling internt i virksomheden.

Karin er IPMA B-certificeret og fungerer ligeledes som IPMA-assessor. 

Lasse Made · KMD

Lasse har siddet i bestyrelsen i Dansk Projektle-
delse (DPL) gennem flere perioder, og vil gerne 
arbejde med den fortsatte professionalisering, og 
gerne være garant for: 
1. hensigtsmæssig fornyelse og kontinuitet på 
samme tid, 
2. mere decentralisering i DPL-arrangementer, og 
3. endnu bedre administration og processer, 
så DPL kan fungere hensigtsmæssigt, smidigt og 
udnytte de nye muligheder, der er, for at tilgode-

se informationsdeling, medlemsbetjening og effektive arbejdsgange. 
Lasse ønsker, at DPL, i endnu højere grad, bliver et omdrejningspunkt, 

når medier og politikere ønsker svar på, hvorfor projekter går galt. Med 
andre ord: Større synlighed i en bredere kreds.

For Lasse er det afgørende, at vi styrker formidlingen af den viden og de 
erfaringer, der skabes i de forskellige virksomheder og organisationer – og 
også viden og erfaring fra det internationale miljø. Lasse er DPL’s dele-
gerede til IPMAs Council of Delegates, hvor DPL nu har opnået betydelig 
indflydelse. Han arbejder for at trække internationale kapaciteter til landet i 
forskellig sammenhæng de næste år.

Lasse, som er IPMA B-certificeret, arbejder med komplekse projekter 
hos KMD og hos KMD’s kunder, og har tidligere arbejdet med IT-udviklings-
projekter i flere forskellige organisationer.
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Martin Toft Hansen · ProjectCompany

Martin stiller op til bestyrelsen i Dansk Projektle-
delse (DPL) for at arbejde for at styrke projektle-
delse som fag og som karrierevej. Martin bræn-
der for, at uddannelse støtter projektlederen ude 
i skudlinjen, når der er pres på, og for at faget får 
den status, som matcher det ansvar, vi bærer i 
virksomhederne.

Martin er selv et eksempel på, at projektle-
delse er den røde tråd i en karriere, der har budt 
på jobs som projektleder og topleder. Han har 

arbejdet i både den offentlige og den private sektor i ind- og udland, og har 
prøvet kræfter med projekter som sponsor og styregruppeformand.

Martin har arbejdet med projektledelse siden 1987, og har lang erfaring fra 
danske og internationale virksomheder. Martin har bestyrelseserfaring fra  
IT-Brancheforeningen og fra den lokale idrætsbevægelse, samt strategi- 
erfaring fra sin tid som direktør og leder. Han har bestridt forskellige tillids-
poster, bl.a. medlemskab af referencegruppen for Syddansk Universitets 
Projektlederuddannelse og medlem af Bonnerupudvalget, der undersøger 
kuldsejlede projekter.

Martin er IPMA A-certificeret og har i en periode været IPMA-assessor på 
niveau A og B. Han er i dag partner i ProjectCompany og arbejder som aktiv 
program- og projektleder.

Michael S. Borre · SKOV Data

Michael har i flere år været aktiv i bestyrelser. 
Han kan fra virket som bestyrelsesformand i 
en fynsk IT-forening, bruge de erfaringer, som 
denne forening undergik, for at professionalisere 
foreningens virke og formalisere og strukturere 
en forenings revitalisering. Michael vil gerne sikre, 
at Dansk Projektledelse (DPL) bliver udbredt 
yderligere i Jylland og på Fyn.

Michael er aktiv i flere netværk rundt om i 
Danmark, og får som freelancer indsigt i de stør-

re virksomheders udfordringer omkring ledelse af projekter, programmer 
og porteføljer; herunder også PMO’er.

Michael har været med på rejsen fra den klassiske vandfaldstilgang til 
fuld udrulning af den agile model, under naturlig hensyntagen til udfor-
dringen omkring de indbyggede dilemmaer, omkring budget og tid, som 
ses forskelligt fra teamniveau til ledelsen. Michael har mere end 20 års 
erfaring med projektledelse, har en PRINCE2-uddannelse, og mere end 5 
års erfaring med ledelse af PMO- og projektporteføljer.

Michael er pt. ansat hos Lego, som Product Owner & programleder for 
et Sharepoint-migreringsprojekt. Projektet dækker hele samarbejdsplat-
formen hos Lego, hvor kommunikation mellem IT og forretningen, er den 
primære opgave. Desuden leder Michael to indiske Scrumteams, som 
foretager de egentlige migreringer.



Poul Ladefoged · Strategi & Styring

Poul er ny i Dansk Projektledelse (DPL). Han blev 
medlem i 2017 i forbindelse med deltagelse i 
IPMA A-certificering. Han har bestyrelsesmæs-
sig erfaring fra et par NGO’er og en selvejende 
kulturinstitution. 

Det er Pouls mål, at sætte særligt fokus på to 
sammenhængende udfordringer: Få flere unge 
projektledere til at relatere sig til DPL og de tilbud 
om kompetenceudvikling, DPL tilbyder, samt få 
en stærkere dialog med virksomheder og orga-

nisationer omkring enkle projektmodeller, der kan understøtte de mange 
mindre projekter, der er så vigtige for dagligdagen i de fleste organisationer. 

Baggrunden er, at det efter år med begrundet fokus på de store ”flag-
skibsprojekter”, nu er tid at høste værdien, ved også at få bedre styr på de 
mange små og mellemstore projekter. Det er jo også typisk via disse, at de 
unge projektledere får mulighed for at modnes til at blive fremtidens tunge 
seniorprojektledere. 

Og så ville det heller ikke gøre noget, hvis DPL blev befolket med flere 
ikke-gråhårede…

Poul har arbejdet med projekt-, program- og porteføljeansvar i over 25 
år. Fokus har i de fleste år været på værdiskabende strategiudvikling og 
klokkeklar scoping og styring af de implementerende projekter.

Søren Blicher Terp · KMD

Søren har siden 2015 arbejdet i bestyrelsen hos 
Dansk Projektledelse (DPL), for at medlemmerne 
skal opleve en forening, der i højere grad følger 
med tiden. Han ønsker, at DPL skal være det 
naturlige valg for alle, som arbejder med pro-
jektledelse på tværs af metoder, brancher og 
landsdele. 

Søren har tre mærkesager:
1. Fortsat styrke DPL’s tilbud og tilgængelig-

hed, således at medlemmerne ser DPL som det 
åbenlyse valg for kompetenceudvikling, hvor en blanding af nye trends og 
best pactices deles og forfines. 

2. Sikre at de regionale tilbud styrkes, og regiongrupperne anses som 
det naturlige netværk.

3. Udbrede virksomhedernes kendskab til DPL og sikre foreningens 
tilbud møder virksomhedernes behov, på tværs af roller og metoder.

Søren er 43 år og IPMA B-certificeret, han har siden 2001 arbejdet med 
projektledelse på tværs af brancher. Han kan således bidrage med erfa-
ring inden for projektledelse af højteknologiske kommunikationssyste-
mer, produktudvikling, IT og proceslinjer. Projekterne har i høj grad været 
kundespecifikke og leveret til internationale kunder. Søren har siden 2015 
været ansat som Senior Project Director hos KMD, som er en af de førende 
leverandører af kundespecifikke IT-løsninger til det offentlige samt private 
marked.
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