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Design denmark har valgt ny bestyrelse
Danmarks største uafhængige designorganisation Design denmark har valgt de
bestyrelsesprofiler, der skal lede foreningen det næste år. Strategien er at udbygge en stærk
alliance på tværs af design-aktører, der sætter design på dagsordenen og understøtter den faglige
og professionelle udvikling af designfeltet.
Design denmark konsoliderer med den nyvalgte bestyrelse sin projektorganisation, der indebærer
decentrale projektgrupper og aktive medlemmer inden for designfaglige områder som
uddannelse/efteruddannelse, internationalisering, retsudvalg, Danish Design Award, Design Week,
designpolitik med flere.
-

Som organisation har vi forsøgt at tage vores egen medicin og arbejder intenst med at skabe
en ny form for branche- og interesseorganisation. Vi opererer som en aktiv alliance – en
projektorganisation – bestående af godt 750 designere, designuddannelser og virksomheder
på tværs af værdikæden i design, siger formand Martin Delfer og forsætter:

-

Designs ’impact’ er langt større end branchens volumen. Derfor er det afgørende, at vi
samarbejder som felt. Og det er det initiativ, vi har taget, og som vi synes begynder at bære
frugt i tætte, strategiske samarbejder med fx DDC, Designmuseum Danmark,
designuddannelserne i Danmark samt industrien og det kommunale og regionale Danmark.

Design denmarks nyvalgte bestyrelse er:
•
•
•

Martin Delfer, formand, Executive Director, Designit
Abelone Varming, designfaglig næstformand, grundlægger af punktum design
Jeppe Schytte-Hansen, næstformand med ansvar for forretningsudvikling, Managing Director
og Partner i SkabelonDesign A/S

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anders G. Ellegaard, Senior Project Manager, partner i Holscher Design
Christoffer Tange, designer, konsulent i Gribskov Kommune
Dennis Lundøe Nielsen, Managing Director Phoenix Design Aid
Jesper von Weiding, Strategic Creative Director and Co-Founder af 3X
Kim Meyer Andersen, medstifter af og partner i Kontrapunkt
Pil Bredahl, Pil Bredahl Design
Ralph van der Made, Senior Designer at DESIGN BY US, Studio RalphvanderMade
Timothy Larcombe, grundlægger INTENT
Troels Seidenfaden, kreativ direktør SEIDENFADEN DESIGN COPENHAGEN
Ulrik Jungersen, designchef, Kolding Kommune
Lene Dammand Lund, rektor, KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konservering)

•

Suppleant
•

Sara Schøler Lass, grundlægger, Zimplifi

Yderligere information om Design denmark
Morten Grøn, direktør, Design denmark
E: mg@designdenmark
M: +45 2556 4781

eller
Susanne Bendsen, kommunikationschef, Design denmark
E: sub@designdenmark.dk
M: + 45 2896 2128
Design denmark er en åben alliance af designere, tænkere og brugere, som står sammen om at
demonstrere og formidle de positive effekter af design. Design denmark bygger bro mellem erhverv,
kultur og videnskab og arbejder for, at design opleves som målbart værdiskabende, som en klar
parameter for konkurrencedygtighed og som et værktøj til at skabe positive forandringer I samfund og
erhvervsliv.

