The Bright Idea – JURY
Formand for juryen Bo Stærmose

er bestyrelsesformand i Otto Mønsteds Fond og næstformand i
Otto Mønsted A/S.
Cand. jur. Bo Stærmose er ligeledes formand for bestyrelsen i Juliana Drivhuse A/S og
Juliana Holding A/S, hvor han tidligere har været adm. direktør i en lang årrække
og har opbygget virksomheden fra et mindre dansk selskab til et selskab med global
eksport.
Derudover sidder Bo i bestyrelsen for en hel række virksomheder og fonde som
Fionia Fond (formand), Holy Bean ApS (formand), Cargo Air A/S, Corps Consulaire
og Syddansk Innovation A/S og er medlem af repræsentantskabet på Syddansk
Universitet. Bo Stærmose har i perioden 2002 til 2015 haft en række tillidsposter i Dansk
Industris øverste ledelsesorganer i organisationens valgte ledelse.

JURY:
Mag.art. Jesper Højberg Christensen

er mag.art. i litteraturvidenskab og dansk. Han har i 25 år været med til at tegne
kommunikationsbranchen og begrebet strategisk kommunikation. Han har rådgivet
topledelser i private og offentlige virksomheder i strategisk kommunikation, branding,
forretningsudvikling og forandringsprocesser. Jesper underviser og er oplægsholder på en
god del af de 30 institutter og deres master- og diplomuddannelser, hvor der undervises i
ledelse, kommunikation og branding, og han er medforfatter af en række bøger og artikler.

Jesper Højberg Christensen er stifter af Advice Ledelses- og kommunikationsrådgivning
A/S, Advice Digital A/S Kommunikationsforum.dk, samt bl.a. medstifter af GroupCare,
Nidab, Kommunikationskompagniet, Blue Pen og forskningsakademiet Academy A. Jesper
er medlem af DanBAN/Danish Business Angels.

Professor Bjarne Kjær Ersbøll, DTU Compute, sektionsleder
Institut for Matematik og Computer Science

er medlem af bestyrelsen i Otto Mønsteds Fond og i Otto Mønsted A/S.
Han er desuden medlem af Jernbanenævnet.
Bjarne arbejder med anvendt statistik og dataanalyse, inden for hvilket område han
udfører forskningsbaseret rådgivning. Han har stor erfaring i applikation af disse
fagområder inden for både industrielle og medicinske projekter. Hans forskning og
undervisning er i væsentlig grad inspireret af aktuelle problemstillinger og gerne i
samarbejde med erhvervslivet samt andre institutioner. Bjarne har siden 1983 været ansat
på DTU, hvor han i 2010 blev udnævnt til professor. Han har vejledt et meget stort antal
specialestuderende samt Ph.d. studerende. Yderligere har han været arrangør af et stort
antal konferencer om billedanalyse og statistik.
Bjarne Kjær Ersbøll er civilingeniør og Ph.d.

KIGGE HVID, PARTNER JA STUDIO

Var frem til 2018 CEO for, INDEX: Design to Improve Life, som uddeler verdens største
designpris og investerer i design af bæredygtige løsninger på globale udfordringer
Hun er medlem af regeringens Disruptionråd og af bestyrelserne for Lauritzen Fonden,
Ilse Jacobsen A/S, Global Fashion Agenda og Det Sociale Netværk.

Hun har modtaget Design Leadership Award af Commerce & Economic Development
Bureau of Hong Kong SAR og æresdoktorarter ved Art Center College of Design, USA,
University of Huddersfield og Hong Kong Polytechnic University.
Hun var medgrundlægger af World Economic Forums global Agenda Council on Design
and Innovation og er medlem af forummets Expert Network.
Kigge Hvid var administrerende direktør for Øksnehallen fra 1996 til 2001.

Investment Director Ole Kring, Vækstfonden

er ansvarlig for forretningsudvikling af investeringsporteføljen inden for Life Science.
Ole er tidligere founder, CEO og president i Zoetis Danmark (Scandinavian Micro
Biodevices / SMB), vice-president i Alere Inc., adm. direktør/vice-president i NKT
Innovation, direktionsassistent i NKT Holding, projektleder og telemarketing manager i
Q8 samt management konsulent i A.T. Kearney og project manager i Lessor.
Han er medlem af bestyrelsen for Arator A/S, Nanovi ApS, Freesense Aps, OBI Medical
ApS, samt formand i GlycoSpot ApS og næstformand i Advalight A/S.
Ole er uddannet MSc, Economy & Business Administration fra Copenhagen Business
School.

Professor dr. oecon. Børge Obel, Århus Universitet, Institut for
Virksomhedsledelse

har deltaget i den regionale udvikling på Fyn og i Sydjylland med fokus på
erhvervsudvikling i samspil mellem universitet, erhvervsliv og offentlige myndigheder.
Han har bl.a. været med til at reorganisere hele iværksætterstøtten og skabe nye måder at
drive de syddanske forskerparker på. Børge har en omfattende publikation af artikler og
bøger om organisatoriske forhold.
Han har startet uddannelser, organiseret forskningsmiljøer og skabt vækst og udvikling,
hvor han kom frem. Han var en af de primære kræfter i forbindelse med etableringen af
SDU i 1997/1998 og sidder i bestyrelsen for bl.a. Formueplejes kapitalforeninger.
Børge Obel har været rektor for Handelshøjskolen i Århus og har tidligere siddet i
bestyrelserne for bl.a. Syddansk Innovation A/S og Albani Bryggerierne.

