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Sten Scheibye (formand) 

Erfaring med virksomhedsledelse. Desuden erfaring med forskningsledelse, forskningspolitik samt universiteternes 
rammevilkår. Kendskab til eksport og internationalisering, samt kendskab til arbejde med forskning, produktudvikling 
og innovation. Erfaring med bestyrelsesarbejde i både fonde og virksomheder. 

Jesper Møller (næstformand) 

Erfaring med virksomhedsledelse i internationale industrivirksomheder. Desuden erfaring med forholdene på det dan-
ske arbejdsmarked. Ydermere kendskab til finansiel ledelse, salg, markedsanalyse, kommunikation samt entreprenør-
skab og iværksætteri. Erfaring med bestyrelses- og organisationsarbejde i blandt andet industrien og inden for ople-
velsesøkonomi. 

Torben M. Andersen 

Beskæftiger sig forskningsmæssigt med globalisering, makroøkonomi, finanspolitik, arbejdsmarkedet og velfærdssy-
stemet. Har erfaring fra et mangeårigt engagement i fonde, råd, nævn, udvalg og kommissioner, samt bestyrelsesar-
bejde i organisationer inden for blandt andet den finansielle sektor. Tidligere overvismand i Danmark og tilknyttet 
nationale økonomiske råd i flere andre lande. 

Marie-Louise Bjerg 

Erfaring med virksomhedsledelse og produktudvikling i internationalt orienteret industrivirksomhed. Erfaring med in-
dustrielt entreprenørskab og strategi. Herunder indsigt og erfaring i arbejdet med private equity og kapitalfonde. Er-
faring med uddannelses- og kompetencebehov i den private sektor. 

Lisbet Thyge Frandsen 

Erfaring med virksomhedsledelse, innovation og entreprenørskab i industrien, såvel i ind- som udland. Endvidere ind-
gående erfaring med projektledelse og forretningsudvikling, i også mindre og mellemstore virksomheder. Bredt kend-
skab til uddannelses- og forskningsområdet i Danmark, såvel inden for de tekniske videnskaber som på det erhvervs-
økonomiske område. Erfaring med bestyrelsesarbejde i både offentlige og private virksomheder. 

Mikael Bay Hansen 

Erfaring med erhvervs-, forskning- og innovationspolitik. Indsigt i danske virksomheders økonomiske forhold, herunder 
finansielle investeringer. Har igennem flere år arbejdet bredt med kompetencer og uddannelse i forhold til arbejds-
styrken i dansk erhvervsliv og har særlig indsigt i erhvervsuddannelserne. Bestyrelses- og rådserfaring, hvad angår 
teknologi, grøn og digital omstilling, finansielle forhold, globalisering, eksportfremme, arbejdsmarkedspensioner, 
iværksætteri, kommunikation mv. 


