
Opstillede kandidater til 
Foreningen Business Koldings 

Repræsentantskab 2023

Brian Vittrup, FGU Kolding Vejen

Charlotte Reersted, Reersted - Empowering Potential

Clifford Madsen, ENSURE Pensionsmæglere 

Edvard Køhrsen, Slotssøbadet

Elvis Comic, Chocolé

Hanne Faaborg, home v/Hanne Faaborg

Heino Svenningsen, Kolding Havn

Henrik Halken, Aller Aqua Group

Henrik Nielsen, MCR Holding ApS

Henrik Larsen, LEA Ejendomspartner A/S

Lene Holm, Geografisk Have

Mads Henriksen, Sunset Boulevard

Palle Kamstrup, Blue Water Shipping 

Peter Nørup-Maxsø, Nørup-Maxsø

Rasmus Vemmelund, Gustav Lind ApS

Søren Nielsen, Tegnestuen Mejeriet

Søren Ravn, Ravn Jensen Management

Torben Mølby, LM Wind Power / GE Renewable Energy

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

• Der skal i 2023 vælges 10 repræsentanter blandt medlemmerne i Foreningen  
Business Kolding til Repræsentantskabet

• Valgperioden er 2023-2025 og valget foregår på Generalforsamlingen d. 23/2-2023

• Fremmødte medlemsvirksomheder kan stemme på 0-10 kandidater



Brian Vittrup
FGU Kolding Vejen

Personlig introduktion
Jeg er direktør ved FGU Kolding Vejen. Jeg har været forstander 
på Design og Idrætsefterskolen Skamling i 10 år. 

Hvad vil du bidrage med?
FGU repræsenterer, unge på kanten af arbejdsmarkedet, og jeg 
vil bidrage med at bygge bro mellem unge og virksomheder. Jeg 
har stor interesse for uddannelse og erhvervspolitik, hvilket jeg 
også vil bringe ind i arbejdet.

Charlotte Reersted
Reersted - Empowering Potential

Personlig introduktion
Jeg har i 25 år arbejdet med Human Resources i forskellige  
produktionsvirksomheder. I de sidste 15 år sad jeg med i  
ledelserne.  I 2017 begyndte jeg at lege med at blive selvstændig 
og har siden januar 2019 været det på fuld tid. Jeg arbejder med 
udvikling af virksomheder via lederudvikling/-sparring,  
teamudvikling og med karriere- og jobsøgningsrådgivning - alle 
områder som jeg nød at arbejde med i min HR tid.  Jeg har også 
været aktiv i det lokale frivillige arbejde og siddet som formand i 
14 år for ErhvervsKvinder i Kolding/Trekantområdet.

Hvad vil du bidrage med?
Jeg har stor indsigt i både virksomhedsdrift og iværksætteri og 
vil gerne bidrage med mine input og erfaringer fra disse  
områder.  Jeg har altid haft fokus på det sociale ansvars  
vigtighed, så virksomhederne bidrager med at få så mange som 
muligt flyttet fra offentlig til egen forsørgelse. Jeg har taget et 
certifikat i FNs Verdensmål og arbejder selv med bæredygtighed 
og glæder mig bl.a. over, at der nu er indført regler for  
affaldssortering i virksomhederne. Endelig så brænder jeg for at 
få folk i rette job (gerne flere unge på erhvervsuddannelser) og 
undgå sygemeldinger pga. stress og mistrivsel.
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Clifford Madsen
ENSURE Pensionsmæglere

Personlig introduktion
Jeg er selvstændig erhvervsdrivende i Kolding. Har drevet 
selvstændig virksomhed de sidste 15 år. Har været medlem af 
Business Kolding de sidste mange år. Kunne godt tænke mig at 
bruge tid på at være med til at gøre en forskel.

Hvad vil du bidrage med?
Jeg vil stille min erfaring til rådighed, komme med input til nu-
værende setup, hvordan kan vi blive bedre.

Edvard Køhrsen
Slotssøbadet

Personlig introduktion
Har arbejdet som souschef i SlotssøBadet igennem de sidste 
28 år. Ud over dette har jeg siddet i diverse bestyrelser feks. i 
Kolding Selvhjælp, samt i lokalt vejlaug i byen. Jeg er bosiddende 
i Kolding og har kone og en søn, som læser film og medier i  
Aarhus.

Hvad vil du bidrage med?
Vil gerne bidrage med mine tanker og ideer om udviklingen i 
Kolding. Dette gælder både på den udviklingsmæssige del af 
byen, men i særdeleshed også i de løbende driftsmæssige  
problemstillinger vi oplever. Det er lige fra trafik til studiemiljøet 
samt at få liv i byen, når butikkerne lukker ned. 
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Elvis Comic 
Chocolé

Personlig introduktion
26 år gammel, driver Chocolé sammen med min partner Jesper 
Vile Pedersen. Vi producerer håndlavet luksuschokolade til  
kvalitetsbevidste kunder. Salg til erhvervsvirksomheder i 
forbindelse med gaver og lign. 

Hvad vil du bidrage med?
Netværk og udvikling. Udvikling af erhvervslivet i en positiv  
retning.  Samarbejde og kontakt til det politiske system i Kolding 
og udenfor Kolding. 

Hanne Faaborg
home v/ Hanne Faaborg

Personlig introduktion
Jeg er født og opvokset i Kolding. Siden 1993 har jeg arbejdet i 
Kolding som ejendomsmægler. I 2001 blev jeg partner hos home 
i Slotsalle og i 2007 ene indehaver.  Jeg sætter pris på Kolding 
hver dag, i forhold til at sælge byen og naturligvis også at bo her. 

Hvad vil du bidrage med?
Jeg brænder for byen og ønsker der sker udvikling, således vi får 
befolkningstilvækst i Kolding. Byen skal være så spændende, så 
også de studerende vælger at bosætte sig efter endt  
uddannelse. Virksomhederne kan tiltrække arbejdskraft og 
dermed flere flytter her til, fordi Kolding er en smuk by i udvikling 
og en spændende by at bosætte sig i. Jeg er også meget optaget 
af det eksisterende og byens historie, så jeg brænder også for 
bevaring af Koldings smukke perler/bygninger m.m.   
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Henrik Halken
Aller Aqua Group

Personlig introduktion
Group Vice President og medejer af Aller Aqua Group. 58 år og 
bosiddende i Christiansfeld. Aller Aqua producerer fiskefoder til 
fiskeopdræt, på 7 fabrikker rundt omkring i verden. Vores  
hovedkontor ligger i Christiansfeld. Vi beskæftiger ca. 600  
medarbejdere på verdensplan og omsætter ca. 1,6 mia DKK om 
året. Akvakultur er i øvrigt verdens hurtigst voksende fødevare-
sektor!  Aller Aqua Group blev i 2017 kåret til “EY Entrepreneur 
of the Year” i Danmark og i 2021 vandt vi Business Koldings 
Verdensmålspris

Hvad vil du bidrage med?
I repræsentantskabet vil jeg bidrage med international indsigt 
og erfaring med vækst og opbygning af eksport og produktion i 
udlandet. Jeg repræsenterer samtidig en familieejet virksomhed 
med stærke holdninger og bånd til lokalsamfundet i  
Christiansfeld. FN’s verdensmål er prioriteret højt i Aller Aqua 
og den viden jeg har med arbejdet herfra vil jeg aktivt bruge i 
repræsentantskabet. Så nøgleordene er: vækst,  
internationalisering og bæredygtighed.

Heino Svenningsen
Kolding Havn

Personlig introduktion
Jeg er direktør for Kolding Havn, byens erhvervshavn. Jeg har en 
alsidig baggrund med ledelse, både politisk/administrativ som 
direktør hos AMU Syd og driftsmæssigt som driftsdirektør hos 
Falck Danmark. 

Hvad vil du bidrage med?
Jeg vil arbejde for en bedre sameksistens mellem havnen,  
havnens virksomheder og byens øvrige erhvervsliv, samtidig 
med et dynamisk samarbejde mellem by, havn og byens erhverv i 
bred forstand.
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Henrik Nielsen
MCR Holding ApS

Personlig introduktion
Aktiv virksomhedsejer i Kolding siden 1997. Har siddet i Kolding 
Byråd i sidste periode. Interesserer mig i den grad for  
udviklingen af vores kommune.

Hvad vil du bidrage med?
Fastholdelse af de nyuddannede i vores by. BK som naturligt 
samlingssted for hele erhvervslivet i Kolding. BK som talerør og 
bindeled mellem erhverv og kommunen/politik. Sætte Kolding på 
landkortet. 

Henrik Larsen
LEA Ejendomspartner A/S

Personlig introduktion
Afdelingsdirektør i LEA Ejendomspartner A/S i Kolding som er 
en del af EDC Poul Erik Bech koncernen med ca. 650 ansatte. 
Nuværende bestyrelsesmedlem i Foreningen Business Kolding, 
udpeget medlem af advisory board i Fonden Business Kolding og 
i Erhvervenes Fond samt formand for Fonden House of  
Innovation. Formand for Kolding Light Festival SI og medlem af  
bestyrelsen i Erhvervsgruppen Kolding. Har erfaring fra mit 
virke som statsautoriseret revisor i Kolding, samt fra bankråd, 
formands- og bestyrelsesposter. Jeg er en del af teamet som 
iværksætterrådgiver i Business Kolding.

Hvad vil du bidrage med?
Jeg stiller mig til rådighed for at fortsætte som   
bestyrelsesmedlem i Foreningen Business Kolding, hvor jeg  
fortsat vil gøre en ihærdig indsats for at fremme erhvervs- 
udviklingen i Kolding Kommune. Jeg vil bl.a. gøre brug af gode 
kontakter i et stort netværk, som omfatter både erhverv og 
foreninger, samt et bredt politisk netværk. Jeg har stor fokus på 
økonomi og på vækstvirksomheder, som kan bidrage til at skabe 
vækst i Kolding. 
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Lene Holm 
Geografisk Have

Personlig introduktion
Siden 2016 har jeg været chef for Geografisk Have, Koldings 
grønne attraktion, der i 2015 blev selvejende institution. Der er 
fokus på kommerciel vækst med bl.a. mange events samtidig 
med mange “bløde” hensyn og samarbejde med mange frivillige.

Hvad vil du bidrage med?
Strategiske input til dialoger om erhvervs- og turismeemner 
baseret på konkrete erfaringer fra Geografisk Have og det  
netværk, som jeg har opbygget til andre attraktioner især i  
Jylland og på Fyn. Kreative ideer, hvis vi laver gruppearbejde... 

 

Mads Henriksen
Sunset Boulevard

Personlig introduktion
Jeg bor i Nr. Bjert og arbejder til dagligt i Kolding som økonomi-
direktør hos Sunset Boulevard. Jeg deltager i en del netværk i 
Kolding og ønsker at bidrage i Business Koldings udvikling. 

Hvad vil du bidrage med?
Jeg vil meget gerne bidrage med at styrke erhvervslivet i Kolding. 
Virksomhederne i Kolding besidder en kæmpe viden, som jeg 
gerne vil bidrage til sættes i spil til gavn for alle.  
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Palle Kamstrup
Blue Water Shipping

Personlig introduktion
48 år, bosiddende i Kolding gennem 22 år, far til 3 Koldingenser. 
Arbejder til dagligt som Global Director Sea & Air i Blue Water 
Shipping - Ansvarlig for 500 globale medarbejder i en dynamisk 
privatejet dansk værdibaseret virksomhed.

Hvad vil du bidrage med?
Jeg vil gerne bidrage med min erfaring som leder, virksomheds- 
ledelse, og mit brede netværk til forskellige brancher og 
muligheder. Herunder specifikt førstehånds kendskab til eksport 
og import trends og markedsudvikling. Jeg vil arbejde dedikeret 
for #ViKæmperForKolding og arbejde for vækst og tiltrækning af 
virksomheder, arbejdspladser og generelt være ambassadør for 
markedsføring af Kolding herunder samspil mellem forretning, 
sport og kultur.

Peter Nørup-Maxsø
Nørup-Maxsø

Personlig introduktion
Jeg er en selvstændig anlægsgartner med stor fokus på  
bæredygtighed og det vil jeg gerne bidrage med. Jeg er meget  
rummelig og empatisk så det at forstå de forskellige ønsker der 
er fra de forskelligartede medlemmer vil falde mig let.

Hvad vil du bidrage med?
Jeg vil bidrage med at holde fokus på bæredygtigheden og at de 
små virksomheder også bliver tænkt på.
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Rasmus Vemmelund
Gustav Lind ApS

Personlig introduktion
Jeg er 34 år gammel bosat i Bjert, 3 skønne unger, en kæreste 
og en sejlbåd. Jeg har været selvstændig de sidste 16 år, med 
både succes og mangel derpå. Jeg uddannet kok og ellers som 
de fleste iværksættere selvlært i at drive forretning. Idag er jeg 
forpagter af restauranten på Trapholt og har et lille eventfirma. 

Hvad vil du bidrage med?
Jeg mener jeg kan bidrage med et realistisk billede af de  
udfordringer man møder som iværksætter. De første 10 år som 
selvstændig, var for mig en stejl læringskurve. Ligeledes har jeg 
en klar holding om at Kolding med beliggenheden,  
virksomhederne og infrastrukturen er et stærkt aktiv for en 
kommende virksomhed. 

Søren Nielsen
Tegnestuen Mejeriet

Personlig introduktion
CEO og partner i Tegnestuen Mejeriet a/s, der er en rådgivende 
arkitektvirksomhed med base i Kolding og aktiviteter over store 
dele af Danmark.

Hvad vil du bidrage med?
En fortsat positiv udvikling af foreningen med fokus på vores 
rolle i udviklingen af Kolding Kommunes erhvervsliv herunder 
grøn omstilling, sikring af gode uddannelser og diversitet på 
ledelsesniveau.
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Søren Ravn Jensen
Ravn Jensen Management

Personlig introduktion
Jeg har været ejerleder i +20 år, som direktør og ejer af  
virksomheden Sjølund A/S , en international virksomhed, som 
leverer løsninger globalt. Efter et par år med en tysk kapitalfond, 
er jeg fra 2022 igen ejer og bestyrelsesformand i Sjølund A/S. 
Jeg har investeret i en række virksomheder i og udenfor  
Kolding fordelt over meget forskellige brancher, og er engageret 
i iværksættermiljøet igennem Startup Boost, Firmafabrikken 
mfl. og har en række bestyrelsesposter lokalt, herunder KIF 
Håndbold.

Hvad vil du bidrage med?
Jeg kan bidrage med en bred erhvervserfaring med kendskab til 
forskellige brancher og miljøer, herunder produktion- og  
eksportvirksomheder. Jeg er et positivt og optimistisk menneske 
og kan bidrage med engagement og entusiasme og et stort net-
værk. Jeg deltager aktivt både operationelt og strategisk. Jeg vil 
meget gerne bidrage til, at Kolding udvikler sig yderligere, både 
som by og for erhvervslivet.

Torben Mølby
LM Wind Power / GE Renewable Energy

Personlig introduktion
55 år, Executive Head of Operations Europe & Americas for LM 
Wind Power og medlem af virksomhedens globale ledergruppe. 
Daglig leder for 4000+ medarbejdere. Passioneret leder med 
fokus på, at skabe stærke rammer for udvikling og vækst både 
for virksomheden og for dens medarbejdere. Personligt motto 
“It’s all about People” 

Hvad vil du bidrage med?
Jeg vil bidrage med viden om at drive en grøn global dagsorden 
med Kolding som udgangspunkt. Dertil kommer min viden om 
iværksætteri og det at drive en ide til forretning, hvor jeg ser 
Business Kolding som en vigtig partner for success.
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