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Bo Stærmose, formand for juryen 

 

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 som  
Holy Bean ApS (formand), Cargo Air A/S, Corps Consulaire og Syddansk Innovation A/S 
og er medlem af repræsentantskabet på Syddansk Universitet. Bo var formand for Fionia 
Fonden frem til lukningen ultimo 2019. I perioden 2002 til 2015 har han haft en 
række tillidsposter i Dansk Industris øverste ledelsesorganer i organisationens valgte 
ledelse. 
 
JURY: 

Nis Alstrup, adm. direktør Aleris-Hamlet Hospitaler A/S 

 

er medlem af bestyrelsen i Otto Mønsteds Fond og formand for bestyrelsen i Otto Mønsted 
A/S. 

Ud over adm. direktør er Nis bestyrelsesmedlem i Aleris-Hamlet Hospitaler A/S og 
formand for bestyrelsen i Aleris Omsorg AS. Han er uddannet cand.med. fra Århus 
Universitet og speciallæge i kirurgi. 



Herudover sidder Nis i bestyrelsen for Aleris-Hamlet Ringsted AS, Aleris A/S, Stemform 
ApS og Dansk Erhverv. 

Nis Alstrup var med til at grundlægge Danske Privathospitaler A/S, som blev købt af 
Aleris. 

Jesper Højberg Christensen, mag.art. 

 

Jesper 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. 

Nigel Edmondson, managing director MADE 

 

er MD for Manufacturing Academy Denmark, hvor han og teamet arbejder for, at Danmark 
skal være verdens førende produktionsland gennem forskning, innovation og uddannelse. 

Nigel har en ph.d. i robotteknologi fra Loughborough University og er censor på Aalborg 
Universitet. Han har dyb indsigt i produktion og logistik i fremstillingsindustrien og har 
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arbejdet hos Grundfos og Maersk Line. Nigels specialer er blandt andet automatisering, 
visual factories, lateral tænkning og process excellence.  

Bjarne Kjær Ersbøll, professor 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 

 

Kigge er medlem af Disruptionrådet og af bestyrelserne for Lauritzen Fonden, Global 
Fashion Agenda og Det Sociale Netværk.  

Hun 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 



Kigge 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. 

 

Ole Kring, investment director Vækstfonden 

 

Ole 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 A/S, Freesense Aps, OBI Medical 
ApS, samt formand i GlycoSpot ApS og næstformand i Advalight Aps.  

Ole er uddannet MSc, Economy & Business Administration fra Copenhagen Business 
School.  

 

Karina Bergstrøm Larsen, ejer og direktør Q-consulting 

 

I dag ejer og driver Karina sit eget konsulentfirma med fokus på foredragsvirksomhed og 
investeringer og faglig bistand til start-up virksomheder. 

Karina er udannet eksportingeniør fra Ingeniørhøjskolen IKT i 1996. Hun begyndte 
karrieren som product manager hos Satair 1996 og fortsatte som data network trainer hos 



Ericsson frem til 1999. Hun har været aeronautical support technician hos Thrane & 
Thrane 1999-02 og director product marketing hos Satair, 2002-06.  

I 2003 stiftede hun sammen med to kolleger virksomheden Satcom1, hvor hun frem til 
2014 var CEO. I 2015 solgte hun virksomheden til Honeywell, hvor hun indtil 2019 har 
været vice president i divisionen Aerospace med ansvar for forretningsudvikling af et nyt 
forretningsområde.  

Christian Brix Tillegreen, senior business developer,   
Bioinnovation Institute (BII) 
 

  

Christian opbygger nye life science venture virksomheder på den 
nyetablerede internationale hub i København for forskningsbaseret 
innovation og entreprenørskab.  
 
I BII omfatter arbejdet kommercialisering af konkrete start-up virksomheder 
indbefattende brug af forretningsværktøjer og globale netværk. Det handler om at hjælpe 
forskere med at bringe det videnskabelige arbejde fra laboratoriet og ud i økonomien.  

Christian er uddannet på CBS i ledelse, innovation og forretningsudvikling med en 
overbygning fra DTU i ny forretningsudvikling CEL TM. Han har arbejdet med early stage 
biotechnology og andre selskaber hos Novozymes, hvor arbejdet gik ud på at finde og 
samarbejde med start-up firmaer på globalt plan. 


