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På mission for dansk kunst
Lars T. Bruhn
Lars T. Bruhn er ansat som group treasurer med ansvar for hele finansområdet
hos landbrugsselskabet DLG. Han er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og har en HD-R. Senest kommer
han fra en stilling hos Lego, hvor han har
været finanschef de seneste syv år, og tidligere har han haft
lignende stillinger hos vindmølleproducenten Vestas og industrikoncernen Danfoss. Endvidere har han en baggrund
hos Nordea. Lars T. Bruhn skal i sin nye stilling opbygge en
finansfunktion for hele DLG-koncernen, udvikle nye værktøjer til risikohåndtering og støtte DLG’s datterselskaber i
Danmark og udlandet.
Frank Vilstrup
Frank Vilstrup er ansat som ny kommerciel direktør hos mediekoncernen
Egmont Publishing. Han har en baggrund som international marketingdirektør hos energiselskabet Dong Energy og
har tidligere været marketingdirektør hos
telekoncernen TDC. Siden 2013 har han været selvstændig
marketingrådgiver. I sin nye stilling bliver Frank Vilstrup
ansvarlig for bladsalg, abonnement, marketing og annoncesalg samt den danske del af Egmont Publishings børnetitler.
Jane Kraglund
Jane Kraglund, 55 år, er ansat som ny regionsdirektør i Region Syddanmark. Hun
er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus
Universitet i 1988. Senest kommer hun
fra en stilling som direktør for Aarhus
Universitet, og forinden var hun administrerende sygehusdirektør for Odense Universitetshospital. Tidligere har hun blandt andet været amtssundhedsdirektør og psykiatridirektør i daværende Ribe Amt og
amtssundhedsdirektør i daværende Sønderjyllands Amt.
Jane Kraglunds første opgave bliver at implementere en ny
direktionsstruktur i Region Syddanmark.

Af Sofie Rud, New York

O

m få dage åbner Scandinavia
House på Park Avenue i New
York dørene til en udstilling med værker af den danske kunstner Vilhelm
Hammershøi. I kulissen står Hanne
Støvring efter i det seneste år at have
åbnet det, der gør udstillingen mulig,
nemlig amerikanske pengepunge og
partnerskaber.
Hanne Støvring, som i ti år har arbejdet med fundraising på Statens Museum for Kunst i København, skiftede
sidste år adresse til New York for at lede og koordinere American Friends of
SMK, AFSMK, som skal udvikle nogle
af det danske museums internationale
aktiviteter.
“Min opgave er at rejse penge her i
USA, fordi Statens Museum for Kunst
ønsker at deltage i flere udstillinger
og projekter internationalt. Den slags
er der ikke helt økonomi til i budgetterne hjemme, så derfor skal vi finde ud
af, hvordan man skaffer pengene eksternt,” fortæller Hanne Støvring, som
indtil videre har nået det første mål om
at skaffe 250.000 dollar (1,6 mio. kr.) til
udstillingen med Hammershøi.
“Der er en anden tradition i USA
med at give tilbage til samfundet gennem filantropi. Hvor vi i Danmark
oftest fundraiser via samarbejde med
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virksomheder og fonde, giver mange
flere privatpersoner med store formuer og kunstinteresser til kunsten her,”
fortæller Hanne Støvring.
I en alder af 37 år solgte Hanne Støvring sidste år sin lejlighed i København
og flyttede ind i en delelejlighed i New
York. Hun skal nemlig ikke kun finansiere kunst, men også sin egen løn i en
by, hvor omkostningerne er skyhøje:
“Jeg er her for at skaffe pengene,
ikke for at bruge dem. Det er et udfordrende og udviklende eventyr uden
nogen opskrift,” siger Hanne Støvring,
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Bjørn Malskær
Bjørn Malskær er ansat som specialrådgiver og projektleder hos ingeniørvirksomheden Bunch Bygningsfysik. Han
er uddannet akademiingeniør fra DTU
og har tidligere været ansat hos entreprenørvirksomheden G.V.L. Enterprise,
hvor han gennem 25 år arbejdede som projektleder, byggeleder og beregner. I sin nye stilling får Bjørn Malskær til
opgave at se projekttegninger igennem for byggerier samt
at kontrollere, lave prøver og føre tilsyn på byggepladser.
Ricco Glintborg
Ricco Glintborg, 38 år, er ansat som centerleder hos dæk- og autoservicekæden
Euromaster i Holbæk. Han blev uddannet mekaniker i 1998 og har været ansat
på forskellige værksteder på Sjælland og
Fyn. I sin nye stilling skal Ricco Glintborg
udvikle og udvide værkstedets autoserviceforretning.
Henrik Carl Meding
Henrik Carl Meding er ansat som teknisk direktør hos ejendoms- og projektudviklingsselskabet Bricks. Han kommer
senest fra en stilling hos den rådgivende
ingeniørvirksomhed Moe og har tidligere
været ansat i entreprenør- og byggebranche hos M.T. Højgaard og Thorkild Kristensen.

der derfor, sammen med bestyrelsen i
AFSMK, skal finde nye metoder overfor
donatorer og sponsorer.
Arbejdet består i høj grad af at identificere, skabe og holde kontakten til
donorer med interesse for dansk kunst
eller er i slægtskab med det skandinaviske, og finde ud af, hvad de vil have
igen for deres støtte.
“Nogle vil være en del af et netværk
om kunsten, andre vil deres navn på
plakaten. Min udfordring er bl.a. at
finde ud af, hvad der får dem med ombord,” siger Hanne Støvring.
Med finansieringen af Hammerhøiudstillingen på plads kan Hanne Støvring nu gå videre med visionen om en
endnu bredere international profil, helt
på linje med andre store nationalgallerier og museer, som f.eks. Tate Britain og Modern i London eller franske
Louvre, der også er tilstede i New York.
“I Danmark er kunstverdenen ikke
vant til at fundraise gennem privatpersoner. Men her duer det ikke at gå
rundt som katten om den varme grød.
Man skal finde den rigtige person eller partner, bede om det rigtige beløb
på det rigtige tidspunkt og den rigtige
måde. Nogen gange er det f.eks. ikke
mig, der skal spørge, men nogen med
en finere titel end min. Det kræver
mange, mange timer, men det giver til
gengæld unikke oplevelser,” fortæller
Hanne Støvring.
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Richard Byrdal, hotelejer og adm. direktør på
Limfjordshotellet, fylder 75
år i morgen. Han er uddannet
tjener på Hotel d’Angleterre
i København og har efterfølgende taget en uddannelse
som kok på Hotel Terminus,
i dag Hotel Plaza, ligeledes
i København. Efter nogle år
som restaurantchef på Hotel
Sheraton og indkøbschef hos
hotelkæden Hvide Hus blev
han ansat som souschef på
Hotel Randers. Efterfølgende blev han administrerende
direktør for det på daværende
tidspunkt nye hotel Limfjordshotellet, der senere blev
integreret i SAS’ hotelgruppe.
Samtidig blev han halvpartsejer af hotellet, hvilket han
fortsat er i dag. Frem til 2010
var han svensk konsul i Aalborg. Richard Byrdal er Ridder
af Dannebrog og har modtaget
den svenske orden Nordstjärnan samt Aalborg Erhvervsråds hædersmedalje.

50

Per Lindholt, partner
og statsautoriseret revisor hos revisionsfirmaet
Beierholm, fylder 50 år i
morgen. Han blev ansat som
revisorelev hos Beierholm
som 18-årig og er i dag revisor
for en lang række markante
nordjyske virksomheder samt
af Finanstilsynet certificeret
overfor virksomheder inden
for finansiel virksomhed. Per
Lindholt er desuden medlem
af det finansielle udvalg under
brancheorganisationen FSR danske revisorer.
Ingrid
Kristensen

Ingrid Kristensen, grundlægger af dansekompagniet Ingrid Kristensen & Co., fylder
50 år i dag. Hun har gennem
sin karriere arbejdet som dan-

ser, koreograf, konceptudvikler
og instruktør af forestillinger.
I 1994 grundlagde hun dansekompagniet Ingrid Kristensen & Co., og siden har hun
koreograferet, instrueret og
iscenesat en lang række værker i Danmark og i udlandet,
heriblandt soloer, ensembler
og set-ups til blandt andet
sportsbegivenheder, operaer
samt teatet- og cirkusforestillinger.
Stephen Cohen

Stephen Cohen, professor
ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns
Universitet, har modtaget
en donation på 10 mio. kr. fra
Neye-Fonden. Donationen
går til et nyt kræftforskningsprojekt og er blevet uddelt på
baggrund af butikkerne Neyes
positive driftsresultat i 2014.
Stephen Cohen forsker i de
kræftformer, der opstår i celler,
som findes i huden, brystet og
tyktarmen, hvor 95 pct. af alle
kræftformer opstår.

Morten
Bentzen

Morten Bentzen, 43 år, er
forfremmet til adm. direktør
hos telekoncernen Telia Danmark. Han er uddannet cand.
merc. og blev ansat som key
account manager hos Orange
Denmark i 2004. I 2005 blev
Orange Denmark opkøbt af Telia. Siden 2011 har han været
en del af Telias direktion med
ansvar for erhvervsforretningen, først for afdelingen Telia
Mobility og siden 2014 som
ansvarlig for hele erhvervsområdet i virksomheden.
Stig Kirk Ørskov, adm. direktør for JP/Politikens Hus,
er valgt som ny formand for
Danske Medier. Han har
været adm. direktør siden
2014 og har tidligere været
journalistisk og administrativ
chefredaktør på Politiken samt
journalist på Information. Stig
Kirk Ørskov skal som formand
skabe rammevilkår og udviklingsmuligheder for foreningens medlemsvirksomheder.

