
Opstillede kandidater til suppleringsvalg til bestyrelsen 
i NORDJYSKE Holding A/S 

Lær de opstillede kandidater at kende 

Ved udløb af fristen for kandidatopstilling var der indkommet fem kandidatforslag til 
medarbejderrepræsentantposten og et forslag til suppleantposten. 

Herunder kan du se de opstillede kandidater. Kandidater til posten som medarbejderrepræsentant 
præsenteres først og herefter kandidaten til suppleantposten. Kandidaterne præsenteres i 
alfabetisk rækkefølge efter efternavn.  

 

Kandidat til posten som medarbejderrepræsentant 



 

Jeg hedder Caroline Burchardt, er 32 år og har været ansat som jourhavende nyhedsvagt på 

Nordiske Medier i et år. Det Nordjyske Mediehus rummer mange værelser, hvoraf Nordiske Medier 

med over 100 medarbejdere alene i Danmark er et af dem. Både redaktionelt og kommercielt har 

vi mere tilfælles med resten af huset, end hvad adskiller os fra hinanden, og jeg vil rigtig gerne 

være med at styrke samarbejdet, medarbejderinddragelsen og den inspiration, vi kan få fra 

hinanden.  

Som redaktionel medarbejder i den kommercielle ende af skalaen har jeg stor forståelse for, at de 

to ting sagtens kan komplementere hinanden, uden at der går skår af nogens integritet. Hvis jeg 

bliver valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen er det med holdningen, at vi ved at stå 

sammen og løfte i flok kan styrke vores position i markedet, og at alle medarbejdere har en 

stemme, som jeg vil gøre mit bedste for at føre til torvs for fællesskabets bedste. 

Jeg er uddannet journalist fra Journalisthøjskolen og har primært arbejdet med 

erhvervsjournalistik. Jeg har endnu ikke fået rykket teltpælene væk fra Kronjylland, fordi min 

kæreste arbejder i Aarhus; men jeg har boet i både Hobro og Aalborg, jeg er alumne fra 

Vesthimmerlands Gymnasium & HF, og jeg har arbejdet en meget kort overgang i Vorupør, så 

Nordjylland er en del af mig. Før corona gik jeg til bridge hver torsdag, og når vi rammer marts, 

bliver mine weekender igen fyldt ud med Formel 1, 2 og 3. 

 

Hej! Jeg hedder Pia Haugaard, og jeg stiller op til NORDJYSKE Holding-bestyrelsen for at sikre så 

stor medarbejderindflydelse som muligt. 

Jeg har været ansat i koncernen i over 20 år og har i den tid være vidt omkring. Jeg er uddannet 

journalist og har arbejdet på redaktionen på både områdecentre og Langagervej. Jeg har 

beskæftiget mig med både radio, ugeavis, dagblad, tv og net. Det seneste halvandet år har jeg 

været ansat som kommunikationsmedarbejder i HR og Intern Kommunikation, hvor jeg dagligt 

kommer i kontakt med medarbejdere fra alle afdelinger og selskaber i koncernen. 

Bestyrelsens arbejde er blandt andet at se på strategiske indsatser i forhold til fundatsen og sikre, 

at de forskellige selskabers aktiviteter stemmer overens med den. Og eftersom 

bestyrelsesmøderne ikke er offentlige, er det i særdeleshed vigtigt at have en repræsentant i 



bestyrelsen, som har indsigt i de forskellige afdelinger i koncernen og et generelt bredt kendskab til 

alle medarbejdere. Det vil jeg gerne være garant for.  

Jeg lytter meget gerne, når nogen kommer forbi med input eller ideer, og jeg har overblik over, 

hvad der rører sig i de forskellige afdelinger og selskaber. Denne viden er vigtig at tage med ind i 

Holding-bestyrelsen, hvor størstedelen af medlemmerne jo ikke har deres daglige gang på vores 

arbejdsplads.   

I forhold til bestyrelsesarbejde har jeg været valgt til forskellige bestyrelser siden jeg var 18 år - 

kvikke hoveder vil kunne regne ud, hvor længe det er       – så jeg har stor erfaring med og 

interesse for bestyrelsesarbejde, som jeg finder glæde ved at være en del af. Især når der sker 

fremskridt, og når bestyrelsen bidrager til at gøre en væsentlig, positiv forskel. Min egen rolle i de 

bestyrelser, jeg har været og er medlem af, er en aktiv rolle. I min optik skal man enten engagere 

sig 100 procent, eller også skal man ikke stille op.  

Så hvis du ønsker et aktivt og engageret bestyrelsesmedlem, hvis fornemste opgave er at have 

overblik og kæmpe for at sikre de bedste forhold for både virksomheden og medarbejderne, skal 

du sætte dit kryds ved mig.  

 

Jeg er udvikler i Digital Forretningsudvikling, og har været en del af teamet i over 20 år. Meget af 

min tid går med integrationer mellem systemer, og jeg sætter lidt en ære i, at vores systemer spiller 

ud imod vore kunder. Samtidig også at det spiller internt, så vi har nogle værktøjer til at hjælpe 

både kunder og kolleger.  

 Mine opgaver går blandt andet med salg af abonnementer og selvbetjening på nordjyske.dk og 

videre ind i vores abonnements- og økonomisystem, ligesom jeg også sidder med værktøjer til 

kundeservice, der giver dem mulighed for at hjælpe kunder, der henvender sig. Derudover har jeg 

også meget at gøre med indholdspublikation og integration fra p.t. Infomaker (snart Aptoma – 

”Publicering i en ny hverdag”) mod vore online platforme og apps. 

Min erfaring med udvikling og anciennitet, og derigennem viden om mange af vores eksisterende 

systemer, gør at jeg kan bidrage med teknisk viden og sparring i Nordjyske Holdings bestyrelse. 

Jeg har indsigten i mange af de tekniske aspekter i den digitale ende af vores produktportefølje, 

som jeg gerne vil bringe med ind i bestyrelsesarbejdet.  

 



 

Jeg har mere end 14 års erfaring inden for salg, marketing, strategi, indkøb af medier, reklame, 

målgruppesegmentering, strategi, forbrugerindsigter, produktudvikling, marketingstrategi, 

markedsundersøgelser og forretningsudvikling, hvilket har givet mig et solidt kendskab til stort set 

alle mediegruppers strategiske, taktiske, operationelle og kommunikative egenskaber. Har fingeren 

på pulsen ift. tendenser/trends mv. Kombinationen med indsigter fra analyser og tendenser/trends 

er med til skaber stor værdi for virksomheden. Arbejder strategisk og har en stor 

forretningsforståelse.  

Hvorfor jeg ser mig selv som kandidat til medarbejderrepræsentant i NORDJYSKE Holding 

Efter mere end 14 ansættelse i NORDJYSKE Medier koncernen, mener jeg at have opbygget nogle 

indsigter og kompetencer, som jeg vil kunne tage med mig ind i bestyrelsesarbejdet, og være med 

til at gøre en forskel. Jeg arbejder strategisk og analytisk, og har stor forretnings- og 

markedsforståelse. 

Uafhængig 

Vil være alle medarbejders repræsentant i bestyrelsen, uafhængig af fagforeninger og andre 

interesseorganisationer. Medarbejderne på tværs af organisationer, afdelinger og faggrupper er 

virksomhedens vigtigste ressource. Og det er derfor vigtigt at der bliver investeret i alle medarbejder 

til enhver tid er klædt på til at løse opgaverne nu er i fremtiden. Ligeledes vil jeg arbejde for at vi til 

enhver tid lever op til den fundats vi fra fundnes side er sat i verden til at løse. 

 

 

For at kunne tage aktiv del i et bestyrelsesarbejde, mener jeg, at det er afgørende, at man både 

besidder lysten til vidensdeling, indsigt og lærelyst. På den baggrund stiller jeg op.  

Efter 16 års ansættelse hos NORDJYSKE, er jeg klar til at åbne en dør til nye erfaringer og 

muligheder.  

Jeg vil deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet og bringer gerne mine erfaringer og ressourcer i spil – 

Samtidig er jeg meget klar til at lære af andres erfaringer. 

Jeg lægger vægt på konstruktive møder, hvor der er plads til forskellighed og hvor alle bliver hørt. 



Bestyrelsesarbejde er ikke helt nyt for mig, da jeg har taget del i både skolebestyrelse, forældreråd 

i børnehaven og i den lokale borgerforening. 

I 2,5 år har jeg taget aktiv del i BNI Danmark - et erhvervsnetværk som hjælper erhvervsfolk til 

succes og personlig udvikling. 

Hos Nordjyske har jeg været en del af trivselskorpset, hvilket har været givende og har vist både 

svage, men heldigvis flest stærke NORDJYSKE sider. 

NORDJYSKE er meget mere end Aalborg – Det er jeg sikker på bliver husket, med mig i 

bestyrelsen. 

Privat bor jeg i Thy med min mand og to børn. 

 

Kandidat til posten som suppleant 

 

Den korte udgave af mig selv: 52 år gammel, bor i Elling nord for Frederikshavn, har været ansat 

på NORDJYSKE Medier siden 1997. Nåede aldrig at blive helt færdig med mit 

civilingeniørstudium, inden jeg skiftede til journaliststudiet. Har også været udsendt med forsvaret i 

undervejs. 

Jeg har længe haft lyst til at tage del i bestyrelsesarbejdet, simpelthen fordi det er spændende. Og 

jeg mener også - selv i hvert fald - at jeg har noget at byde ind med. Både erfaring fra min 

ansættelse og fra en generel interesse for udviklingen i mediebranchen. Det er nok så meget sagt, 

at jeg har den store, grydeklare agenda for bestyrelsesarbejdet klar, men for mig handler det mest 

om ordentlighed. Både i forhold til at passe arbejdet, dels i forhold til bestyrelsens arbejde. Det skal 

være ordentligt. Og så vil jeg - selvfølgelig - se mig selv som medarbejdernes garant for, at vi har 

en stemme, når beslutningerne om, hvilken vej, vi skal gå, skal træffes; med et naturligt fokus på 

den redaktionelle udvikling. 

Alle kandidater har overfor koncernvalgudvalget tilkendegivet, at de er villige til at modtage valg. 

Der er kun opstillet én kandidater til posten som suppleant og dermed er betingelserne for 
fredsvalg til posten som suppleant opfyldt. Ole Sanvig Knudsen indtræder derfor som personlig 
suppleant for den kandidat, der opnår flest stemmer ved valget til medarbejderrepræsentant. 

Vi vil gerne ønske Ole tillykke med valget. 

Suppleringsvalget til medarbejderrepræsentant-posten afholdes 17.-18. februar 2021. 
Stemmeberettigede vil modtage en mail med link til afstemningen. Omdelere får udleveret en 



stemmeseddel ved henvendelse i receptionen på Langagervej i perioden onsdag 17. februar 2021 
kl. 8:00-16:00 og torsdag 18. februar 2021 kl. 8:00-12:00. 

Med venlig hilsen 

Koncernvalgudvalget 

 

 


