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NYE ANSIGTER I REGLABs BESTYRELSE 
 
I forbindelse med REG LABs generalforsamling den 25. maj 2016 vil der komme ny 
profiler i REG LABs bestyrelse.  
 
 
 
 
 

 

 
REG LABs bestyrelsesformand, Hans Henrik Fischer 
fratræder efter otte år på posten. Hans Henrik blev formand i 
forbindelse med REG LABs første generalforsamling, da REG 
LAB overgik fra at være projekt til at være en formaliseret 
forening. På daværende tidspunkt var Hans Henrik 
udviklingsdirektør i Danfoss-koncernen. Siden har drevet 
advokatvirksomhed med udgangspunkt i det sønderjyske, og 
ligesom i perioden hos Danfoss er Hans Henrik fortsat med 
stort engagement i regionaludvikling, bl.a. i projekter på 
energiområdet. Under Hans Henriks formandsskab er REG 
LAB lykkedes med at udvikle et bredere ejerskab, flere 
medlemsorganisationer og med en profil som uafhængig af 
særinteresser.  
 

 

 

 
Ny i formandsstolen bliver Thomas Alslev Christensen. 
Thomas er i dag Head of Operations i Novo Nordisk Fonden. 
Indtil for to år siden sad han i en årrække i REG LABs 
bestyrelse i sin egenskab af kontorchef i Styrelsen for 
Forskning- og Innovations og sekretariatschef for Rådet for 
Teknologi og Innovation. Thomas sad med i REG LABs 
bestyrelse, næsten siden foreningens start i 2005, og var 
også med i stifterkredsen, da foreningen blev formaliseret for 
8-9 år siden.  
 
 

 

 

 
Ny i bestyrelsen bliver også Konstantin Lassithiotakis, som er 
direktør for VIA Erhverv ved VIA University College. 
Konstantin er stærkt engageret i temaer, som er centrale i 
REG LAB, eksempelvis det aktuelle om kvalificeret 
arbejdskraft: VIA har i samarbejde med Region Midtjylland 
siden 2012 arbejdet på at fastholde flere af VIAs udenlandske 
studerende efter endt studie. De udenlandske studerende er 
relativt mere mobile end danskere; de rejser gerne langt efter 
et job, også gerne til udlandet. I 2012 viste en måling, at blot 
30% af de mere end 2.000 udenlandske VIA-studerende 
stadig var i Danmark efter et år. Efter en målrettet indsats var 
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denne procentandel i 2016 hævet til 80%. Et konkret 
eksempel på en indsats som lykkes med at fastholde 
arbejdskraft, som Danmark har investeret i. VIA er i øvrigt 
også engageret i samarbejde med University College 
Sjælland om etablering af ingeniøruddannelse i Kalundborg, 
en indsats som vil blive omtalt på Årskonferencen. 
Konstantin indvælges på en ledig plads i REG LABs 
bestyrelse.  
 

 

 

 
Lisbeth Iversen, sekretariatschef, Innovation og Vækst, 
Region Sjælland indtræder i bestyrelsen, hvor hun erstatter 
Tue David Bak, også Region Sjælland. Lisbeth Iversen har 
ansvaret for Region Sjællands analysearbejde på vækst-, 
beskæftigelse-, uddannelse- og infrastruktur/trafik. 
 
 
 

 

 

 
Liselotte Hohwy Stokholm, som er direktør i Væksthus 
Syddanmark, indtræder også i bestyrelsen. Liselotte Hohwy 
Stokholm, som for tiden også er konstitueret direktør i 
Væksthus Hovedstadsregionen, er et velkendt ansigt i REG 
LAB-kredse. Ofte en af de første til at byde ind med indsigt 
og case-forslag ifm. igangsættelse af REG LAB-analyser – og 
også en af de første, som er klar til at bruge, formidle og 
omsætte REG LAB-analyser i sit eget bagland. Liselotte 
Hohwy Stokholm indtræder i stedet for Marlene Haugaard, 
som er fratrådt Væksthus Hovedstaden.  

 
Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af Årskonferencen 25. maj. Du kan se 
indkaldelse, herunder den samlede indstilling af kandidater til bestyrelsen her: 
http://reglab.dk/media/61976/ordinær%20generalforsamling%202016.pdf 
   
	


