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Bestyrelsens rolle og opgaver i  
- nye virksomheder med fokus på vækst og langsigtet overlevelse 

- etablerede selskaber udfordret af digitalisering og disruptive omgivelser 
 

Mandag den 6. februar 2017, CBS, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg 
 

 
Kl. 15.00 – 15.10 Velkomst og introduktion 

v/ Bestyrelsesformand Tomas Haagen, Danske Bestyrelsesadvokater; managing 
 partner Gorrissen Federspiel 

v/ Bestyrelsesformand Birgit Nørgaard, Bestyrelsesforeningen 
 

Kl. 15:10 – 15.50 Hvordan får nye virksomheder succes – hvilken rolle spiller 
bestyrelsen? 
Nye virksomheder er centrale for vækst og jobskabelse. Der er derfor skarpt 
fokus på, hvordan nye virksomheder får succes og vokser. Oplægget 
præsenterer nye forskning på området og fremhæver de centrale udfordringer 
for nye virksomheder. Dette vil inddrage et netop afsluttet forskningsprojekt fra 
Aarhus Universitet og Industriens Fond om bestyrelsers rolle for nye 
virksomheder, hvor præsentation af fordele og udfordringer danner rammen 
for en diskussion af, hvordan en bestyrelse kan øge chancen for succes hos en 
ny virksomhed. Forskningsprojektets resultater diskuteres med to erfarne 
bestyrelsesformænd, der perspektiverer betydningen af bestyrelsens 
sammensætning og kompetencer, ledelse af bestyrelsesarbejdet og bestyrelsens 
samspil med ejere og ledelse. 

 
 v/ professorerne Michael S. Dahl og Lars Frederiksen, Aarhus Universitet  
 
Kl. 15:50 – 16.20 Paneldebat 
 v/ professorerne Michael S. Dahl og Lars Frederiksen, Aarhus Universitet  

samt bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth, bl.a. Symbion og Accelerace 
 Management, og direktør Tom Jacobsgaard, Bestyrelsesforeningen. 

 
Kl. 16.20 – 16.40 Kaffe og networking 
 
Kl. 16.40 – 17.20 Disruption – hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet? 

Den digitale revolution er ikke til at komme uden om. Alle taler om den. Om 
fremmedord som disruption, cloud, big data, kognitive systemer og internet of 
things, og om de afledte muligheder for forretningsmæssig innovation i form af 
fx automatisering af vidensarbejde, outcome økonomi, platformsøkonomi, 
produktificering eller servicificering. Der er ingen tvivl om, at den digitale 
revolution vil skabe kolossale forretningsmæssige omvæltninger for næsten alle 
virksomheder i det kommende år, og det er derfor afgørende, at man i 
bestyrelsesarbejdet forstår både de underliggende trends og de afledte 
muligheder og trusler.  
 
v/ professor Jan Damsgaard, CBS 
 

Kl. 17:20 – 18.10 Paneldebat 
v/ professor Jan Damsgaard, CBS 
samt bestyrelsesformand Lars Monrad Gylling, bl.a. Schultz og Proløn, 

 bestyrelsesformand Jørgen Bardenfleth, bl.a. Symbion og Accelerace 
 Management, og direktør Tom Jacobsgaard, Bestyrelsesforeningen. 

 
Kl. 18.10  Reception 
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