PORTRÆT

Vagtskifte i
Dansk Gas Forening
Dansk Gas Forening har fået ny formand. Det er den 50-årige Søren Eriksen,
der til daglig er adm. direktør for Viegand Maagøe A/S - et konsulenthus
inden for bæredygtighed, energi og grøn omstilling.

Tekst og foto Matilde Fenger Flindt
Dansk Gas Forening
maf@dgc.dk

Søren Eriksen blev spurgt, om han
var interesseret i at stille op som
formand for bestyrelsen i Dansk Gas
Forening. Det sagde han ja til. Og på
generalforsamlingen den 14. november blev han valgt som formand.
”Det er en spændende og udfordrende opgave at få hele branchen
samlet om en grøn omstilling af
gasbranchen.”
Hvilken slags formand han er,
lader han være op til medlemmer-
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ne at vurdere, når han har været
i gang et stykke tid, men han vil
gerne være en synlig én af slagsen,
der evner at sikre medlemmerne en
god forening, der bidrager med reel
værdi, og som formår at samle de
mange interessenter i og omkring
branchen.

Økonom med strategiske evner
Søren er økonom af baggrund. Han
vurderer, at især hans strategiske
kompetencer – og evne til at navigere i et miljø med mange forskellige interesser og hensyn – vil komme
i spil i rollen som formand for Dansk
Gas Forening. Desuden kender han
branchen og arbejder med energi
og grøn omstilling til dagligt.

”Dét, at jeg ikke er aktør i gasbranchen til daglig, tror jeg bliver en
fordel. Jeg kan se det hele lidt mere
udefra og med friske øjne – og uden
at have egeninteresser involveret.”
Sørens første vigtige opgave som
formand bliver at få taget hul på en
strategi-snak i bestyrelsen.
”Jeg skal bruge lidt tid på at orientere mig om synspunkter, medlemsønsker og interesser. Det skal gerne
danne baggrund for en bæredygtig
strategi for foreningen. Meget gerne
inden for det næste år, så vi kan gå i
gang med at eksekvere.”
Hvad der præcis skal ske med
Dansk Gas Forening, er det for tidligt
at sige noget om endnu.

Dansk Gas Forenings nye formand ,
Søren Eriksen, er til daglig adm.
direktør for Viegand Maagøe A/S

Nu skal Søren i første omgang
tale med medlemmer og den øvrige
bestyrelse – og interessenter omkring foreningen i øvrigt. På den
baggrund skal der findes en løsning
på, hvordan branchen bedst samles i
foreningen.
”Alle i branchen har samme
grundlæggende interesse. Uden
grøn gas er der på lang sigt ikke et
gasnet i Danmark. Så derfor skal vi
samlet arbejde for grøn omstilling
af gasbranchen. Og her kan jeg se,
at DGF kan spille en afgørende rolle,
for DGF er den eneste forening, der
omfatter hele branchen.”

FAKTABOKS
Uddannelse: Cand.oecon, Odense Universitet
Erhvervserfaring: Adm. direktør for Viegand Maagøe A/S siden 2014.
Viegand Maagøe er et konsulenthus med 50 specialister inden for bæredygtighed, energi og grøn omstilling.
Før 2014 direktør for SE Blue Equity – et kapitalfond specialiseret i opkøb af
cleantech-virksomheder. Inden da en række topposter i dansk erhvervsliv:
adm. direktør for DSB, økonomidirektør i TDC m.v.
Bestyrelsesmedlem og -formand for forskellige virksomheder, bl.a. Windspace A/S, som udvikler vindmølleprojekter rundt omkring i verden.
Søren bor med sin samlever i Dragør. Tilsammen har de 4 børn.
Fritiden bruges især på sejlads i parrets sejlbåd, der også ligger i Dragør.
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