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2013  2016 Sejler projektskibe for Rederiet Vendia tilhørende Den Maritime Base
Vi er en sejlende folkeskole der sejler i Caribien i perioden august til april. Ombord er der to sejlere, en
skolelærer og tre anbragte elever.
2013 Efterår
Søfartsskole; uddannelse til Skibsfører på Projektskibe.
2012: Efterår
Projekterede ca 200 solcelleanlæg til private solgt via Bauhaus kæden.
Underleverandør via et personligt ejet firma: Techsale. Dette firma blev afviklet i foråret 2013 da regeringen
lukkede for støtten til solcellerne..
20092016: Egen sejlbåd fra Aalborg, via Middelhavet til Caribien som vi nåede til i 2010.
Båden S/Y Ahead ligger nu fast i byen St Georges på Grenada.
2013: Leeward Islands  Grenadinerne, Tobago etc. indtil 1 marts 2013.
2012: Sydamerika inkl. en tur ned til og ind i Amazonas floden.
2011: Windward Islands, Leeward Islands, Cuba
2009: Roland DG gør brug af en forkøbsret til at købe os ud  Roland3D konceptet er nu videreført internt
hos ROLAND DG i den globale organisation.
2008: Jeg færdiggør 9 semester af Cand Merc Marketing på Aalborg Universitet: “Webbaseret system til
produktkonfiguration”.
2008: Den udviklede Webshop/Forhandler/Partner model for Roland3D er genstand for et eksamensprojekt
på Aalborg Universitet der specielt undersøgte styrker og svagheder ved den netværksbaserede tilgang vi
brugte  baseret bl.a. på Appreciative Inquiry. (Anerkendende Tilgang)

2004: Vi opretter sammen med firmaet Roland DG et Joint Venture som jeg var leder for  kaldet Roland3D.
Aktiverne bestod af Toolchips software og kunder samt en enedistributøraftale for Roland DG’s produkter i
Skandinavien, de baltiske lande og Polen

Firmaet udvikler og markedsfører løsninger baseret på Roland DG’s maskiner og nødvendig software.
Vi fik en rimelig succes idet vi fordoblede vores omsætning årligt i perioden indtil finanskrisen ramte os i
2008
2003: Roland lancerede en ny serie af små scannere, fræsere mm som stadig passede fint til de software
løsninger vi udviklede og solgte.
1998: Åben uddannelse Aalborg Universitet: Cand Merc Marketing semester 7 og 8.
Jeg fik meritoverførsel pga. min HD eksamen fra 1985.
Mit formål var studie af og interesse for modeller omkring ehandel (webshops) som kom frem på det
tidspunkt.
19972003: Udvikling af et skolekoncept rettet mod arbejdsløse.
Der var på det tidspunkt stor arbejdsløshed i Danmark blandt akademikere, tekniske tegnere osv. Samtidig
var der stort behov for trænede CAD/CAM operatører  specielt som værktøjsmagere.
Vi udviklede et koncept begyndende med uddannelse derefter med 3 måneders praktik i en virksomhed. I
perioden stillede vi det nødvendige hard & software og support til rådighed.
Den arbejdsløse kunne således være maksimalt effektiv i sit nye job.
Resultatet blev mere end 500 ansættelser i perioden frem til først i 0'erne hvor arbejdsløsheden jo forsvandt
en tid.
Samtidigt opbyggede vi et samarbejde med handelsskoler over hele Danmark mht lokaler, udstyr og såkaldt
"blød" undervisning af vore kursister.
199597 Markedsføringsfremstød i USA. Mange messer, samarbejdspartnere etc i fællesskab med Roland
DG.
1993: I forbindelse med et udviklingsprojekt stillede Vækstfonden krav om en professionel bestyrelse i
Toolchips. Christian Rovsing blev bestyrelsesformand.
1989: 12 måneder i UK  startede datterselskaber op både der og i Irland. Første internationale samarbejde
med Roland DG.
1985: Startede selvstændigt firma byggende på et CAD/CAM system som vi selv udviklede som
eksamensprojekt. Desuden softwareudvikling efter regning bl.a. til fagbevægelsen og til Roland DG.
Roland koncernen er en multinational japansk virksomhed der er mest kendt for deres keyboards og andet
musikudstyr men som også udvikler automationsudstyr generelt i søsterselskabet Roland DG. Roland
Music og Roland DG er individuelt noterede på børsen i Tokyo.
198587: Undervisning for Instituttet for Tegning, Danmarks Tekniske Universitet i CAD.
1985: Godkendt CBS  HDR 1 år
1985: Eksamen DTU  Civilingeniør B retning: “Udvikling af CADsystem på PC”
1984: Eksamen CBS  HD del 1

1960: Født den 6 december

