Min  relation  til  Lotte  Asminn  
  
Lotte  Asminn  og  jeg  har  sammen  løst  en  række  udfordrende  projekter  siden  2007  i  
forskellige  medievirksomheder,  hvor  jeg  har  været  chef.  Det  første  var  Folketingsvalg07  på  
TV2,  hvor  jeg  var  politisk  redaktør  for  TV2  Nyhederne  og  TV2  News.  Senere  blev  jeg  
chefredaktør  og  direktør  for  Dagbladet  Børsen,  som  gennemgik  en  digital  forvandling.  Her  
pitchede,  udviklede  og  eksekverede  Lotte  husets  fremtidssikrede  digitale  videosatsning  
“Børsen  Play”  og  deltog  i  udviklingen  af  Børsens  digitale  koncernstrategi.  I  de  senere  år  
har  Lotte  Asminn  været  i  spil  til  flere  executive  poster  på  Radio24syv,  hvor  jeg  er  
bestyrelsesformand  i  kraft  af  min  stilling  som  koncernchef  for  Berlingske  Media.  Hun  var  
udset  til  at  udvikle  brandet  kommercielt  og  digitalt.  Disse  opgaver  forsvandt  med  
Berlingske  Medias  udtræden  af  ejerkredsen  omkring  Radio24syv.  Lotte  Asminn  har  
udviklet  og  udfordret  B.T.s  ledelse  strategisk  ved  den  radikale  omlægning  af  B.T.  til  100%  
mobil  strategi  i  2018,  hvor  hun  sikrede  fokus  og  fremdrift  i  et  presset  deadlinemiljø.  
  
Lotte  Asminn  er  en  af  mediebranchen  stærke  strateger  og  hendes  brede  fundament  i  
branchen,  samt  hendes  uddannelsesmæssige  overbygninger  har  gjort  hende  til  en  af  de  få  
i  branchen,  der  har  både  bredde,  indsigt  og  dybde,  -  det  indenfor  digitale  platforme,  video,  
lyd  og  de  største  medieprojekter  med  en  høj  grad  af  tværgående  kompleksitet.  
Personlig  er  hun  ukompliceret  og  professionelt,  der  med  god  energi  emmer  af  analytisk  
kapacitet.  Hun  udfordrer  både  andre  og  sig  selv  kontinuerligt.  Jeg  kender  Lotte  Asminn  for  
sin  høje  integritet  og  loyalitet.  Af  samme  grund  bevæger  hun  sig  ubesværet  på  topniveau  i  
flere  af  mediebranchens  største  mediehuse.  
Jeg  vil  fortsat  koble  hende  på  både  digitale,  strategiske  og  de  komplicerede  projekter  og  
glæder  mig  til  at  se  dem  udfolde  sig  med  hende  ved  roret.    
  
Kontakt  mig  gerne,  hvis  du  vil  vide  mere.  
  
De  bedste  hilsner  
Anders  Krab-Johansen  
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