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Design denmark får ny adm. direktør og direktion
Design denmark (Dd) har fundet sin nye administrerende direktør blandt et stærkt felt af
kandidater. Henrik Weiglin tiltræder således dags dato som frontfigur i Danmarks største alliance
for designere og designvirksomheder. Samtidig nedsættes en direktion, hvor Abelone Varming
udnævnes til udviklingsdirektør. De to nye profiler tegner tilsammen en ny retning for Design
denmark.
Knapt 3 år efter en vellykket fusion af designbranchens organisationer, og fødslen af Design denmark,
får designalliancen nu en ny organisering af sin ledelse. Det sker med nyudnævnelserne af Henrik
Weiglin som administrerende direktør og Abelone Varming som udviklingsdirektør.
Bestyrelsesformand i Design denmark og Global Head of Strategic Alliances i Designit, Martin Delfer,
siger om Design denmarks nye profiler:
-

Vi har været igennem et stort felt af kvalificerede ansøgere, hvorfra Henrik Weiglin stod frem
som den absolut stærkeste kandidat. Med Henrik får vi en sjælden kombination af
driftssikkerhed, forretningsforståelse og visionært udsyn. Samtidig er vi rigtigt godt tilfredse
med at skabe en direktionsstruktur, der også føjer kreative og designfaglige kompetencer til
Design denmarks daglige ledelse; Abelone er en stærk designfaglig profil, som har talent for
at opbygge relationer mellem medlemmer, virksomheder og samarbejdspartnere. Og de to
har tilsammen de kompetencer, vi mener, der skal til, for at videreudvikle vores
projektorganisation og sikre fagligt relevante events og projekter, der involverer vores
medlemmer endnu mere.

Henrik Weiglin har siden den. 1. september 2016 fungeret som vicedirektør i Design denmark, og før
dét var han ansat som designalliancens medlemschef. Henrik har også arbejdet som sekretariatsleder
hos brancheorganisationen for IT-virksomheder, ITB. Henrik er uddannet BA. Oecon.
Abelone Varming er uddannet grafisk designer, og er grundlægger af designvirksomheden Punktum
Design, hvori hun fortsat vil være partner. Abelone har fungeret som designfaglig næstformand i
Design denmarks bestyrelse, som hun nu træder ud af. Abelone Varming tiltræder pr. 1. februar 2017
den nyoprettede stilling som udviklingsdirektør.
Henrik Weiglin siger om sit nye job:
- Jeg glæder mig til at skrue endnu mere op for alliancetankegangen, som er dét, Design denmark
bygger på. Jeg tror på, at netop alliancerne – mellem designere og virksomheder, mellem skoler og
erhvervsliv, mellem globale udfordringer og danske designløsninger, og mellem offentlige og private
spillere, er dét, som skaber værdi og forretning for den enkelte designer og for branchen som helhed.
Danske designere har den innovationskraft, verden har brug for – vi skylder ganske enkelt hinanden at
satse på det kreative felt, der er med til at løse udfordringer inden for alt fra velfærds- og
borgerservice, til vand, klimateknologi, farma og medico. Vores kreative branche er højrelevant for
individ og samfund, og det glæder jeg mig til at styrke internt og vise eksternt.
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