
 

 
 

Bestyrelsens væsentligste prioriteter frem mod 2025 
 

 
 

Onsdag den 17. maj 2017 kl. 16.30 – ca. 18.50 

CBS, Ovnhallen, Porcelænshaven 20, 2000 Frederiksberg 

 
 
På 5 året for Bestyrelsesforeningens stiftelse sætter konferencen ved foreningens årlige generalforsamling fokus på 
bestyrelsens væsentligste prioriteter frem mod 2025.  
 
Ved de hidtil afholdte 45 møder og konferencer er bestyrelsens opgaver, relationer, udfordringer og dilemmaer 
blevet adresseret i et 360 graders perspektiv med særligt fokus på værdiskabelse og board leadership practice. 
Emnerne har omfattet aktivt ejerskab, den nordiske corporate governance model, fondsledelse, trends in 
international corporate governance & board leadership practices, board dynamics, smarter board decisions, 
formandskabets ledelse af bestyrelsen og samspil med direktionen, incentives og ledelsesløn, aktieejerskab i 
bestyrelsen, strategi og value drivers, digitalisering og disruption, risk management, Cyber Risks mv. 
  
Konferencen den 17. maj har givet sig selv udfordringen at stille skarpt på bestyrelsens væsentligste prioriteter frem 
mod 2025. Sustainability har fået en prominent plads på dagsordenen og adresseres hele vejen rundt via ændringer i 
rammebetingelser, betydning for konkurrenceevne, nye forretningsmuligheder, vækst og værdiskabelse. 
 
Bestyrelsens ændrede rolle, konvergens i governance modeller, balancen mellem kort og langt sigt, globalisering, 
disruption, political og cyber risk samt bestyrelsens sammensætning og arbejdsform vil også være på dagsordenen 
med indlæg og debat af professor Steen Thomsen, professor Cass R. Sunstein, bestyrelsesformand Flemming 
Besenbacher, bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen og direktør Tine Roed. 

 
 

Agenda     
  

16.30 Velkomst    
 Tom Jacobsgaard, Bestyrelsesforeningen og professor Steen Thomsen, CBS.  
 

16.35 Climate Change: From Obama to Trump. Rapport fra US om ændringer i politik og regulering på 
energi og bæredygtighedsområdet 
Professor Cass. R. Sunstein, Harvard Law University, Honorary Doctor, CBS  
 

17.10 Pause og forfriskninger 
 

17.25 Globale supertrends 
Professor Steen Thomsen, CBS 
  

17.35 Cirkulær økonomi - vækst og værdiskabelse i virksomhedernes og samfundets tjeneste. Rapport fra 
regeringens udvalg om cirkulær økonomi. 
Formand for regeringens udvalg, bestyrelsesformand Flemming Besenbacher, Carlsberg og 
Carlsbergfondet 

   

18.00 Konkurrenceparametre i en bæredygtig verden 
Direktør Tine Roed, DI 

 

18.15 Bestyrelsens væsentligste prioriteter frem mod 2025 – udfordringer, dilemmaer og udvikling i 
Governance og Board Leadership Practice 
Bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen, bl.a. DONG 
 

18.35 Paneldebat 
 Professor Steen Thomsen og indlægsholderne 
 

18.50 Reception 
 

 


