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Today 460 members 
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• 20.000 virksomheder som kan udgøre forskellen i udviklingen af dansk 
økonomi, beskæftigelse og velfærd – og værdiskabelse for ejerne 

• Selskabsledelse og bestyrelsesarbejde er en konkurrenceparameter (som det 
er for de større selskaber) 

• Aktivt ejerskab, dialog ejere og bestyrelse, veldefinerede roller, checks & 
balances, kompetencer, uafhængighed, tillid, formandens rolle, samspil 
bestyrelse og direktion 

• TAK for at være med i starten af dette nationale initiativ 
 

Velkommen til  

Selskabsledelse i mm, ejerledede og familieejede 
virksomheder – bestyrelsens rolle i vækst og værdiskabelse 
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 FORENINGEN TIL UDVIKLING AF BESTYRELSESARBEJDE I DANMARK 

Bestyrelsesudvikling som nationalt projekt 
 
 
 

Bjarne Corydon på åbningskonferencen den 7. maj 2013: ’Jeg venter mig meget af denne 
forening, og tror, den kan bidrage med at få væksten tilbage på sporet.’ 
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480 medlemmer heraf 44 (46) virksomhedsmedlemmer 
22 konferencer og møder; 120 indlægsholdere 

• Aktivt ejerskab (børsnoterede selskaber, erhvervsfonde, MMV)  

• Corporate Governance (nordiske model, dansk model, finansielle virksomheder) 

• Trends in International Corporate Governance & Board Leadership Practices 

• Ledelsesløn og aktieejerskab for direktion henholdsvis bestyrelse 

• Bestyrelsesledelse, bestyrelsen som team, bestyrelsesevaluering, succession 
planning, formandskabets ledelse af bestyrelse og samspil med direktionen 

• Aktivt ejerskab og god selskabsledelse i offentlige selskaber (4. maj 2015) 

• RISK Management og bestyrelsesansvar 

• Forsvar for den danske model – push back på regulering 

• Disruption – boardwork in times of change 
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Ambition: at mobilisere de bedste kræfter om opgaven 
forskningen, erfaring fra bestyrelseslokalerne, selskaberne, ejere og investorer, 
branche- og interesseorganisationer, rådgivere 

 Regionale bestyrelsesakademier med møder, networking og 
uddannelse 

 

 Kodeks i god selskabsledelse for mindre og mellemstore, 
ejerledede og familieejede selskaber 

 

 Forskning og formidling  
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Konference 

Konference den 24. november 

Nye veje til vækst 

Uddannelse med start februar – 10 dage 

Udfordringer for SMV og 
bestyrelsens bidrag til strategi og 
værdiskabelse 

Pilotuddannelse til marts – 3 x 1 dag 

God selskabsledelse, 
bestyrelsesarbejde og 
strategi og værdiskabelse 
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Konference 

Uddannelse i marts –  2 x 2 dage 

Udfordringer for SMV og 
bestyrelsens bidrag til strategi og 
værdiskabelse 

Konference til maj 

God selskabsledelse – 
diskussion af kodeks 
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Uddannelse til februar og april – 2 x 2 dage 

God selskabsledelse, 
bestyrelsesarbejde, økonomi, 
strategi og værdiskabelse 

Evalueringskonference til august 2016 



20-10-2015 13 

10.10-10.30 Velkommen til Grundfos - fokus på aktivt ejerskab som ramme for fortsat udvikling med respekt for stifterens 

 værdier v/ Bestyrelsesformand Niels Due Jensen, Poul Due Jensens Fond 
  

10.30-11.00 Selskabsledelse og værdiskabelse i mindre og mellemstore, ejerledede virksomheder v/ Professor Steen Thomsen 
   

11.15-11.30 Ejer og bestyrelsen i samspil om værdiskabelse og generationsskifte i Fiberline Composites v/ Grundlægger og ejer 
 Henrik Thorning 
  

11.30-11.50 Langsigtet værdiskabelse og selskabsledelse i ESVAGT v/ Aktionær og bestyrelsesmedlem Kent Kirk 
  

11.50-12.05 Bestyrelsen og værdiskabelsen i Yding Grønt - samspil med ejer og direktør v/ Bestyrelsesformand Jens Eybye 
  
12.05-12.45 Paneldebat: Langsigtet værdiskabelse i ejer og familieejede virksomheder – hvad skal der til, best practice 
 fremadrettet? 

 Mette Neville, AU; Christian Schwartz Lausten, DE; Niels Techen, Håndværksrådet; Jacob Bræstrup, DI; 
 Niels Due Jensen; Allan Aagaard, Danske Bank; Claus Pedersen-Bjergaard, Nordea; Mads Meldgaard, EY 
 Facilitator er Carsten Fode, Kromann Reumert  
  
12.45-13.30 Let frokost og networking 
 


