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LEDELSESBERETNING 

COVID-19 er en global krise med ubegribelig menneskelig 
tragedie og uoverskuelige konsekvenser for samfund, økono-
mi og erhvervsliv. COVID-19 minder om, at såvel regeringer 
som bestyrelser, skal kunne forestille sig og være forberedt 
på at håndtere uforudsete globale kriser, hvad enten det er 
finanskriser, handelsgnidninger, regionalpolitiske konflikter, 
naturkatastrofer eller pandemier.

Det er værd at bemærke, at virksomheder, der havde scenarie- 
planlagt for fx meteornedslag, har kunnet anvende 
kriseledelsesplanerne i håndtering af COVID-19 situationen, 
bl.a. til en hurtig og sikker omstilling til virtuel ledelse og 
hjemmearbejde.

Det er bestyrelsens opgave at passe på selskabets aktiver og at 
skabe værdi for selskab, ejere, stakeholders og samfund.  
Naturligvis i et tæt samspil med ledelsen. I COVID-19  

situationen er spørgsmålene på den korte bane: Hvor solidt 
er vores likviditets- og kapitalberedskab, og hvordan kan det 
styrkes? Hvordan udvikler krisen sig, og hvor længe varer 
den? Hvor truet er vores forretningsgrundlag og -model, og 
hvordan kan vi tilpasse og ændre til den nuværende situa-
tion? Hvordan kan vi hjælpe medarbejdere, kunder, forret-
ningspartnere og samfundet? Hvordan sikrer vi selskabets 
beslutnings-, ledelses-, og arbejdsprocesser, og får etableret 
en funktionel og cybersikker virtuel platform?

Det er en afgørende bestyrelseskompetence at have erfaring 
med kriseledelse og indgående forståelse for risk governance.
Tidlig erkendelse af krisen og veltrænet kriseledelse er grund-
laget for, at der kan træffes hurtige og relevante beslutninger, 
som styrker virksomhedens forsvarsevne og accelererer vejen 
tilbage til vækst og værdiskabelse. Det er bestyrelsens opgave 
at tilrettelægge en proces, hvor viden, data og forestillings-
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evne om fremtiden og om virksomhedens placering heri 
inspireres og udfordres, og som viser vejen frem. Opgaven  
er at lede gennem krisen, modsat at lade omstændighederne 
lede virksomheden. Det vil være best practice at simulere 
scenarier, at gennemføre tests og at fokusere på reversible 
beslutninger. 

Kommunikation er afgørende, internt såvel som eksternt. 
Der skal sættes retning og skabes tro på, at der er lys for 
enden af tunnelen. Der skal stilles spørgsmålstegn ved tidli-
gere antagelser, fx om værdikæder, finansiel og operationel 
fleksibilitet, agilitet og digitalisering. Strategi, risikostyring og 
kriseledelse har med COVID-19 fået nye dimensioner.

Corporate Governance og værdiskabende bestyrelsesarbejde
Grundlæggende indebærer professionelt bestyrelsesarbejde, 

at bestyrelsen agerer på et oplyst grundlag med selskabets 
interesse og ejernes værdiskabelse som afgørende pejlemær-
ker. Det forventes, at bestyrelsen har fuld opmærksomhed på 
selskabets stakeholders og samfundsmæssige ansvar. Det er 
bestyrelsens opgave at skabe alignment omkring selskabets 
formål og vision, mål og værdier.

Værdiskabende bestyrelsesarbejde prioriterer selskabets 
langsigtede værdiskabelse og bestyrelsens fire esser, som er 
selskabets interesse, strategi, sikring af ledelsen samt styring 
af økonomi og risiko. Det er formandskabets opgave – i sam-
spil med bestyrelsen og direktionen – at tilrettelægge beslut-
ningsprocesser, som baserer sig på viden og data, erfaring og 
kompetencer samt diversitet og sund fornuft, som eliminerer 
irrationalitet og indblanding af for selskabet uvedkommende 
interesser, og som udfordres af checks & balances.
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Selskabernes strategiske univers bliver til stadighed udfordret 
og inspireret af globale supertrends inden for globalisering, 
digitalisering, geopolitik og økonomi. Verdensmålene, 
herunder klimadagsordenen og sundhedsudfordringen post 
COVID-19, vil fremadrettet have prioritet i alle bestyrelses-
lokaler.

Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering er blevet et vigtigt og effektivt værktøj i 
udvikling af bestyrelsens arbejdsform og kompetenceprofil. 
Bestyrelsesevaluering har sat fokus på betydningen af diversi-
tet i bestyrelsen og i topledelsen og har øget opmærksomhe-
den omkring ledelsesevaluering og talentudvikling.

Bestyrelseskomitéer
Bestyrelseskomitéer har vundet frem som en effektiv måde 
at organisere udvalgte dele af bestyrelsens opgaver på, fx 
revisions- og risikostyringsopgaven, som i tidsforbrug og 
detaljegrad fylder meget og kan medføre, at de fremadrettede 

og værdiskabende opgaver ikke kan prioriteres tilstrækkeligt. 
Det kan også være opgaver, som kræver særlige kompetencer 
og med fordel forberedes i et mindre forum, fx om nomine-
ring og ledelsesløn. Erfaringen har endvidere vist, at komi-
téer er en velegnet metode til at bringe spidskompetencer 
fra bestyrelsen mere direkte i spil med direktionen inden for 
udvalgte opgaveområder, fx strategi, innovation, talent og HR.

De store selskaber ligger foran i udviklingen
Udviklingen i bestyrelseskompetencer og best practice 
bestyrelsesarbejde kan iagttages i børsnoterede selskaber 
og i de større virksomheder, herunder i erhvervsfonds- , 
kapitalfonds- , andels-  og familieejede selskaber. Mindre og 
mellemstore virksomheder, herunder de mange ejerlede-
de selskaber, ligger generelt efter i udviklingen, men med 
betydelig variation. I denne væsentlige del af erhvervslivet 
er der et behov for at opprioritere forståelsen for corporate 
governance og værdiskabende bestyrelsesarbejde. Til gavn 
for selskaber, ejere, stakeholders og samfund.
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Anbefalingerne for god selskabsledelse og god fondsledelse
Anbefalingerne for god selskabsledelse er de senere år blevet 
et endnu stærkere værktøj til udfordring og udvikling af 
corporate governance og bestyrelsesarbejde andre steder end 
i de børsnoterede selskaber. Komitéen for God Fondsledelse 
har sat en ny standard for, hvordan governance og besty-
relsesarbejde kan blive tydeligere og mere professionelt i 
selvejende selskaber. Finanssektorens og forsyningssektorens 
brancheorganisationer har ligeledes anbefalinger, der også 
opfordrer til at rapportere efter ”følg eller forklar-princippet”.

Bestyrelsesarbejde som fagområde
Bestyrelsesarbejde er blevet et egentligt fagområde med 
tilknyttet faculty, forskning, litteratur, faglig dialog, netværks-
aktiviteter og bestyrelsesuddannelser. Fagområdet er tvær-
fagligt i sin karakter og afspejler de særlige udfordringer og 
dilemmaer, der er forbundet med overvejelser og beslut-
ninger i selskabets øverste ledelse med sigte på selskabets 
interesse og ejernes langsigtede værdiskabelse.

Erfaring fra bestyrelseslokalerne og adjungerede professorer
Det vurderes af afgørende betydning, at fagområdet udvikles 
i tæt dialog mellem erfaringer og viden fra bestyrelses- og 
direktionslokalerne og forskningen. Det er lykkedes at samle 
de bedste kræfter herom. Bl.a. har CBS udnævnt 10 adjunge-
rede professorer, der alle har omfattende erfaring fra dansk 
og internationalt erhvervsliv og er nøglepersoner omkring 
Bestyrelsesforeningen og CBS Bestyrelsesuddannelserne.  
Det er: Christian Frigast, Jeppe Christiansen, Jim Hagemann 
Snabe, Lars Nørby Johansen, Lars Rebien Sørensen, Marianne 
Philip, Ole Andersen, Pernille Erenbjerg, Søren Bjerre-Nielsen 
og Torben Möger Pedersen.

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer
Cyberangreb er blevet en væsentlig del af risikobilledet for 
alle virksomheder. Bestyrelsesforeningens Center for Cyber-
kompetencer er etableret med støtte fra Industriens Fond 
som et nationalt projekt for styrkelse af cyberkompetencerne 
i danske bestyrelser og ledelser, og udvikling af virksomhe-
dernes cybergovernance og cyberresilience.
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Der er igangsat en omfattende faglig udvikling med udgivelse 
af vejledninger og bestyrelsesrelevant informationsmateriale  
om cyberrisks, cyberresilience og cybergovernance, og der 
gennemføres uddannelser, workshops og konferencer rettet 
mod bestyrelser. I forbindelse med COVID-19 er der sat 
ekstra fokus på sårbarhed og løsninger i forbindelse med 
hjemmearbejde, virtuelle møder mv. I 2020 er planlagt 
etablering af en cyberrisk træningssimulator ved CBS, hvor 
der tilknyttes forskning og seneste viden om cybertrusler og 
cyberforsvar fra industrien.

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer har 
etableret samarbejde med 16 toneangivende aktører inden 
for cybersikkerhed i Danmark og internationalt, herunder 
WEF Centre for Cyber Security og The Global Cyber Alliance.

Global Board Leadership Summit
Bestyrelsesforeningen tog i 2018 initiativ til samarbejde med 

nogle af verdens førende bestyrelsesmiljøer i Singapore og 
San Francisco om etablering af et globalt bestyrelsesinitiativ. 
Initiativet er støttet af Industriens Fond.

Den 9.-10. januar 2019 blev det første Global Board Leader- 
ship Summit gennemført i Singapore med deltagelse af  
50 bestyrelsesformænd, direktører og professorer fra 
Singapore, Danmark, Nordamerika, Tyskland, Schweiz,  
Dubai og Sydafrika. 

Den 29.-31. oktober 2019 blev det andet Global Board Leader- 
ship Summit afholdt i København på CBS, hvor flere end 300 
bestyrelsesmedlemmer, direktører og professorer deltog i 
åbningskonferencen om global konkurrenceevne og bæredyg-
tig vækst. 50 bestyrelsesformænd, direktører og professorer 
fra Singapore, Danmark, Nordamerika, UK, Belgien, Tyskland, 
Norge og Sverige deltog i det to-dages Global Board Leadership 
Summit - Copenhagen.



7

Medlem af European Confederation of Director’s Associations
Bestyrelsesforeningen er blevet det danske medlem af Europe-
an Confederation of Director’s Associations (ecoDa).  
EcoDa giver adgang til overblik og tæt dialog om EU’s overvej-
elser og initiativer på selskabslov- og governance området og 
mulighed for, at Bestyrelsesforeningens internationale styrke-
position inden for bestyrelsesarbejde og corporate governance 
udfordres og udvikles i en europæisk sammenhæng.

FORENINGENS FORMÅL OG AKTIVITETER
Det er Bestyrelsesforeningens formål - på non-profit basis  
- at arbejde for opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i danske 
selskaber, organisationer og institutioner, og at arbejde for 
udvikling af professionelt bestyrelsesarbejde som professi-
on og som fagområde med best practice, undervisning og 
forskning.

Det er foreningens ambition at være det fagligt og erfa-
ringsbaserede førende forum for dialog om og udvikling af 

bestyrelsesarbejde og bestyrelseskompetencer, og at være 
på forkant med at præge udviklingen i Danmark og inter-
nationalt inden for værdiskabende bestyrelsesarbejde og 
inden for forskning og undervisning i bestyrelsesledelse og 
corporate governance.

Det er foreningens vision at bidrage til værdiskabelse i selska-
berne og for ejere, stakeholders og samfund, og at viden om 
og kompetencer inden for bestyrelsesarbejde og corporate 
governance bliver en afgørende konkurrenceparameter for 
danske selskaber og for Danmark.

Foreningens fokus er børsnoterede selskaber og større 
virksomheder uanset ejerform, herunder erhvervsfonds-, 
kapitalfonds-, andels- og familieejede selskaber, større insti-
tutionelle investorer og finansielle virksomheder, offentligt 
ejede forsynings- og infrastrukturselskaber, toneangivende 
erhvervsorganisationer og rådgivningsfirmaer, samt den øvre 
del af MMV-segmentet.



8

Strategien tager udgangspunkt i, at best practice bestyrelses-
arbejde og governance spredes mest effektivt fra de virksom-
heder, som ligger forrest i udviklingen, til den bredere del 
af erhvervslivet. Dette sker efterhånden som italesættelse, 
erkendelse og motivation om betydningen af bestyrelsens 
rolle og kompetencer samt god governance udvikles gennem 
debat, netværk, bestyrelsesuddannelse og forskning.

Foreningen har valgt at fremme sin vision og ambition gen-
nem et antal aktivitetsområder, der i prioriteret orden er: (1) 
Afholdelse af faglige møder og konferencer; (2) Kompetence-
udvikling og uddannelse af bestyrelsesmedlemmer; (3) Ud-
vikling af fagområdet ved at fremme forskning og samspillet 
mellem forskning og praksis, deltagelse i udviklingsprojekter 
og formidling af ny viden; (4) Deltagelse i nationalt og globalt 
samarbejde og konkrete udviklingsprojekter; (5) Netværks- 
aktiviteter og sociale medier; (6) Deltagelse i Folkemødet og 
tilsvarende aktiviteter med mulighed for at italesætte gover-
nance og bestyrelsesarbejde blandt samfundets væsentlige 
stakeholders.

Relevans og kvalitet anses som afgørende værdier i forenin-
gens arbejde. Foreningen baserer sit virke og resultater på et 
tæt og struktureret samspil mellem forskning og praksis,  
mellem professorer og erfarne bestyrelsesmedlemmer, direk-
tører, ejere og investorer samt nøglepersoner i øvrigt inden 
for erhvervs- og selskabsforhold. 

Foreningens virke og selskabsledelse indgår i en bredere 
samfundsmæssig sammenhæng, hvor forståelsen for virksom-
hedernes samfundsansvar og for diversitet i bestyrelserne er 
væsentlig, og hvor forståelsen for god governance og bestyrel-
sespraksis blandt politikere og offentlighed, herunder i pres-
sen, er ligeså væsentlig. Foreningens deltagelse i Folkemødet 
og i offentlige møder og debatter anses som en prioritet.

Foreningen sigter efter en relevant kombination af aktuelle 
og væsentlige emner og trends, relateret til selskabernes  
omverden (fx digitalisering, platformsøkonomi, cyberrisks,  
sustainability, stewardship, langsigtet ejerskab, samfunds-
ansvar og globale trends inden for økonomi, politik og 
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lovgivning) og af grundlæggende og centrale emner relateret 
til værdiskabelse, bestyrelsesledelse og governance (fx risk 
management, diversitet, strategi og innovation, bestyrelses-
ledelse og -dynamik, kompetencer og bestyrelsesevaluering, 
direktionen og succession, ledelsesløn og incentives, aktivt 
ejerskab, god fondsledelse, corporate governance-modeller).

Foreningens konferencer er kendetegnet ved, at emner og 
problemstillinger bliver overvejet og udfordret i et 360 gra-
ders perspektiv. Der er altid indlæg og debat ved professorer, 
bestyrelsesformænd og direktører samt andre nøglepersoner 
omkring selskabsledelsesmiljøet; som institutionelle investo-
rer, ejere, erhvervsorganisationer, rådgivere og offentlig- 
heden. 

FORENINGENS AKTIVITETER SIDEN 2013
Bestyrelsesforeningen har siden etableringen i 2013 og frem 
til generalforsamlingen 2020 afholdt knap 100 møder og 
konferencer. I 2019 afholdt Bestyrelsesforeningen følgende 
18 møder og konferencer:

•  Nytårskur med fokus på god erhvervsjournalistik 
(4.1.2019)

•  Pernille Erenbjergs tiltrædelsesforelæsning som adjunge-
ret professor ved CBS (23.1.2019)

•  Corporate Governance – et paradigmeskifte for  
bestyrelsesarbejdet? (7.2.2019)

•  Cybersikkerhed (20.3.2019)
•  Ledelsesløn og udviklingstendenser indenfor aktieløn og 

aktieejerskab for direktioner og bestyrelser (2.4.2019)
•  Generalforsamlingskonference om samfundsansvar 

(7.5.2019)
•  God fondsledelse og fondenes samfundsmæssige aftryk 

(13.6.2019)
•  Konkurrenceevne og livslang læring 4.0 (14.6.2019)
•  Samfundsansvar og selskabsledelse i offentlige og private 

virksomheder (14.6.2019)
•  Fremtidens markedspladser og tilhørende platforme 

(20.8.2019)
•  Er der sket et paradigmeskifte indenfor bestyrelsesansvar, 

erstatningsansvar og erstatningsforhold? (2.9.2019)
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•  Cyber Security Applied: Insights to practical  
implementation (13.9.2019)

• Fondenes dag (30.9.2019)
•  Forskellige former for udøvelse af ejerskab og  

governance (1.10.2019)
•  The Global Board Leadership Summit, Copenhagen  

(29.-31.10.2019)
•  Strategi og strategiudvikling (04.11.2019)
•  Succession og strategisk talentudvikling (27.11.2019)
•  Åbningskonference Øst: Digitaliseringens muligheder – 

gør dig klar til at møde cyber-udfordringerne på en god 
måde (17.12.2019)

Der har gennem årene været flere end 9.000 deltagere ved 
konferencerne, med indlæg og debat fra flere end 400 erfarne 
bestyrelsesformænd, direktører, professorer fra ind og udland 
samt andre nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet.

Bestyrelsesforeningen ønsker at takke de mange, der har bak-
ket op om og bidraget til foreningens arbejde om udvikling 
af corporate governance og bestyrelsesarbejde. En særlig tak 
til de bestyrelsesformænd, direktører, professorer og nøgle-
personer i øvrigt, der har givet indlæg og deltaget i panel- 
debat ved foreningens konferencer og øvrige aktiviteter. 

Tak til:
Allan Aagaard, Birgit Aagaard-Svendsen, Jens Bjørn  
Andersen, Ole Andersen, Jens Bager, Helle Bank Jørgensen,  
Jørgen Bardenfleth, Eugenio Barcellona, Lars Barfoed, Peter
Bartram, Ken L. Bechmann, Tom Behrens-Sørensen, Torben
Bender, Morten Bennedsen, Carl Bennet, Niels Bentzen, Tom
Berglund, Inge Berneke, Peter Beske Nielsen, Flemming 
Besenbacher, Søren Bjerre-Nielsen, Flemming Bligaard
Pedersen, Jørgen Blom, Henrik Bodskov, Lars Erik Brenøe,
Anker Brink Lund, Arturo Bris, Kasper Brix Andersen, Henrik
Brandt, Anne Broeng, Thoms Brun, Tina Brøgger Sørensen,
Jacob Bræstrup, Jacob Bundsgaard, Nana Bule, Johannes
Burger, Frank Bøggild, Bent Claudi Lassen, Christian Clausen,
Claus Clausen, Vincent Clerc, Solange Charas, Jeppe 
Christiansen, Michael Christiansen, Bjarne Corydon, Shelby
Cullom Davis, Chris C. Crummey, Michael S. Dahl, Bent 
Dalager, Robert Daines, Peter Damgaard Jensen, Martin
Damm, Jan Damsgaard, Anne Mette Dissing-Immerkær, Niels
Due Jensen, Karsten Dybvad, Christian Dyvig, Anders Eldrup,
Merete Eldrup, Peter Engberg Jensen, Jens Eybye, Per Falholt,
Jeanette Fangel Løgstrup, Rasmus Feldthusen, Lars Fløe 
Nielsen, Carsten Fode, Guenter Franke, Lars Frederiksen,
Lars Frelle-Petersen, Hugo Frey Jensen, Christian Frigast,
Kim Füchsel, Julie Galbo, Luca Garavoglia, Ronald Gilson,
Claus Gregersen, Aleksandra Gregoric, Peter Gæmelke,
Jacob Herbst, Jim Hagemann Snabe, Betina Hagerup, Jakob
Haldor Topsøe, Simon Haldrup, Bent Hansen, Lars Hansen,
Henry Hansmann, Karl Havers, Henrik Heideby, Claus 
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Hemmingsen, Steen Hemmingsen, Esben Hegnsholt, Camilla
Hesselby, Hans Christoph Hirt, Klemens Hjartar, Thomas
Hofman-Bang, Klaus Holse, Per Holten Andersen, Ong Boon
Hwee, Christian Hyldahl, Peter Højland, Nanna Højlund,
Niels Jacobsen, Tom Jacobsgaard, Jesper Jarlbæk, Stephen A.
Jarislowsky, Kristian Jensen, Michael Jenkins, Oliver Jones,
Bill Judge, Gert Jonassen, Allan Junge-Jensen, Christian 
Kamperlund, Laila Kildesgaard, Kent Kirk, Jens Klarskov,
Michael Klitvad, Bo Knudsen, Lisbeth Knudsen, Simon
Kollerup, Kurt Larsen, Jesper Lau Hansen, Anders Lavesen,
Ed Lazear, Lars Liebst, Audrey Lim, Tomas Lindén, Søren
Linding, Leena Linnainmaa, Carsten Lønfeldt, Steffen Lüders,
Jens Lund Mosbek, Thomas Lund-Sørensen, Troels Lund
Poulsen, Nikolaj Malchow-Møller, Mark Malloch-Brown,
Knud T. Martens, Colin Mayer, Mads Meldgaard, Paul Merage,
Brian Mikkelsen, Finn L. Meyer, Jens Moberg, Randall Morck,
Louise Mors, Mette Morsing, Torben Möger Pedersen, Lars
Monrad-Gylling, Laila Mortensen, Jens Myrup Pedersen, Kaja
Narum, Mette Neville, Erik Nielsen, Linda Nielsen, 
Niels Peder Nielsen, Torben Nielsen, Mads Nipper, Bert
Nordberg, Ulrik Nødgaard, Lars Nørby Johansen, Birgit
Nørgaard, Mads Nørgaard Madsen, Susanne Nørgaard, René
Offersen, Lars Ohnemus, Peter Ohnemus, Lars Olsen, Sangin
Park, Jan Parner, Claus Pedersen Bjergaard, Kent Petersen,
Marianne Philip, Thomas Plenborg, Allan Polack, Hans 
Henrik Pontoppidan, Jette Poulsen Jørgensen, Flemming
Poulfelt, Thomas Poulsen, Trond Randoy, Jesper Rangvid,
Lars Rasmussen, Dan Siciliano, Jette Steen Knudsen, Lars

Rebien Sørensen, Lucia Reisch, Jesper Ridder Olsen, Steen
Riisgaard, Thomas Ritter, Matt Robinson, Tine Roed, André
Rogaczewki, Steen Rosenbak, Bo Rygaard, Göran Sandberg,
Sten Scheibye, Anders Schelde, Christian Schwartz Lausten,
Kåre Schultz, Majken Schultz, Peter Schütze, Kathryn Shaw,
Bjørn Sibbern, Daniel Siciliano, Karen Sinding, Boon Sion
Neo, Sven-Erik Sjøstrand, Lene Skole, Søren Skov Larsen,
Mikkel Skougaard, Bo Smith, Lars Smith, Elisabeth Solvang,
Kolja Staunstrup, Carsten Stendevad, Jakob Stengel, Sine
Sunesen, Cass R. Sunstein, Hanne Søgaard Hansen, Vagn
Sørensen, Jørgen Tang-Jensen, Christel Teglers, Niels Techen,
Steen Thomsen, Henrik Thorning, Thomas Thune Andersen,
Karen Toiasen, Johan Toll, Vegard Tornes, Henrik Tvarnøe,
Søren Ulstrup, Sunny Verghese, Torben Waage, Nicolai 
Wammen, Niels Westergård-Nielsen, Claus Wiinblad, 
Margarethe Wiersema, Katrine Winding, Stephanie Woerner,
Stiig Wæver, Elaine Yew, Peter Zink Secher, Jesper Zwisler,
Troels Ørting Jørgensen, Tue Østergard.

MEDLEMMER
Bestyrelsesforeningen blev stiftet den 7. maj 2013 af 8 virk-
somheder, 24 bestyrelsesformænd og 10 professorer. I dag 
har foreningen 900 medlemmer heraf 58 medlemsvirksom-
heder: ATP, Asnet Board, Axcel, AS3 Executive, Bitten og Mads 
Clausens Fond/Danfoss, Carlsberg, Carnegie, CBS Executive, 
Chr. Augustinus Fabrikker, Coloplast, Copenhagen Business 
School, COOP, COWI, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske 
Bank, Danske Bestyrelsesadvokater, Danske Regioner, 
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Deloitte, DSB, DSV, DVCA, Egon Zehnder, Erhvervsstyrelsen, 
EY, FinansDanmark, Frederiksberg Boligfond, FSR – Danske 
Revisorer, GN Store Nord, Haldor Topsoe, Jeudan, Jyllands- 
Posten Holding, Jyske Bank, Kommunernes Landsforening, 
KPMG, Kraks Fond, Kromann Reumert, LD, Maj Invest, 
Nasdaq, Nordea Bank, Novo Nordisk, Novozymes, Nykredit, 
Odgers Berndtson, Pandora, PensionDanmark, PFA, PKA, 
Poul Due Jensens Fond/Grundfos, PwC, Rambøll, Rockwool, 
Spencer Stuart, TDC, Toms Gruppen, VKR Holding, Ørsted.

Foreningens grundlag er unikt også i international sammen-
hæng med en medlemskreds i virkefeltet mellem forskning, 
erfaring fra bestyrelseslokalerne, selskaber, ejere og institu-
tionelle investorer, erhvervs-og brancheorganisationer samt 
rådgivere til toppen af dansk erhvervsliv. Foreningen er fri for 

interesser udover at bidrage til den faglige udvikling af 
bestyrelsesarbejde, at formidle erfaring og ”best practices” 
samt at sætte betydningen af godt bestyrelsesarbejde og 
rammebetingelser herfor på dagsordenen. 

Medlemskab opnås ved ansøgning til foreningens besty-
relse, som træffer beslutning om, hvorvidt optagelse kan 
finde sted. Kriterier for medlemskab findes i vedtægternes 
paragraf 4. Det helt grundlæggende kriterium for optagelse i 
Bestyrelsesforeningen er erfaring med professionelt besty-
relsesarbejde samt ønske om at deltage i aktiviteter og dialog 
om udvikling af bestyrelsesarbejde og corporate governance. 
Medlemskredsen udgøres i overvejende grad af bestyrelses-
medlemmer og direktionsmedlemmer fra især større danske 
virksomheder.
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ØKONOMI
Foreningen havde i 2019 indtægter 3.256.048 kr. Efter afhol-
delse af omkostninger til konferencer, Global Board Leader- 
ship Summit, hjemmeside samt til foreningens arbejde og 
sekretariat er årets resultat på 327.112 kr. Bestyrelsen anser 
resultatet som tilfredsstillende og foreslår årets resultat over-
ført til styrkelse af foreningens egenkapital, der derved udgør 
1.562.168 kr.

FORVENTNINGER TIL 2020
Bestyrelsesforeningens hovedaktiviteter i 2020 og frem til 
generalforsamlingen i maj 2021 er afholdelse af faglige kon-
ferencer og Global Board Leadership Summit samt gennem 
Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer at 
arbejde for at styrke cybergovernance og cyberresilience i 
danske virksomheder.

Emnerne for foreningens konferencer og kompetenceudvik-
ling er allerede og vil blive påvirket af COVID-19 situationen. 
Generalforsamlingskonferencen den 19. maj 2020 er ændret 

til Risk Governance og Crisis Management – erfaringer og 
overvejelser om håndteringen af COVID-19. Forårets faste 
konference om ledelsesløn og incentives er flyttet til den 16. 
juni 2020 og med udvidelse af emnet til at omfatte dividende 
og bonus set i perspektiv af COVID-19. Den internationale 
konference om ”the global outlook” den 25. august 2020 har 
fokus på den nye virkelighed post COVID-19.

Desuden introduceres et nyt online-format, ”Spørg Bestyrel-
sen”, hvor erfarne bestyrelsesformænd svarer på spørgsmål og 
går i dialog med Bestyrelsesforeningens medlemmer om krise-
ledelse, strategi og risk governance, i under og efter COVID-19 
krisen. Spørg bestyrelsen vil også blive introduceret i Europæ-
isk sammenhæng, på initiativ af Bestyrelsesforeningen. 
 
Herudover fortsættes arbejdet i Bestyrelsesforeningens  
Center for Cyberkompetencer, herunder med fokus på de 
øgede cyberrisks og håndteringen heraf foranlediget af  
væksten i hjemmearbejde og virtuelle møder.
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BESTYRELSE OG LEDELSE

Foreningens bestyrelse består af 
Christian Frigast (formand), Thomas Thune Andersen (næst-
formand), Torben Bender, Camilla Khokhar, Anders Lavesen, 
Peder Lundquist, Brian Mikkelsen, Birgit Nørgaard, Torben 
Möger Pedersen, Niels Smedegaard, Steen Thomsen, Kristian 
Wendelboe, Marianne Wiinholt og Adam Wolf. Direktion 
Tom Jacobsgaard.

Bestyrelsen har i 2019 afholdt 4 bestyrelsesmøder. Bestyrel-
sen har konstitueret sig med et formandskab og et nomine-
ringsudvalg. Bestyrelsesforeningens syvende år afsluttes med 
generalforsamling den 19. maj 2020.

BESTYRELSESFORENINGENS STIFTERE MEDLEMSKAB OG KONTINGENT 

VIRKSOMHEDER OG ORGANISATIONER
Dansk Industri, Dansk Erhverv, DVCA Danish Venture Capital 
and Private Equity Association, PensionDanmark, Copenhagen 
Business School, EY, Kromann Reumert, CBS Executive.

ERFARING FRA BESTYRELSESLOKALERNE
Ole Andersen, Flemming Besenbacher, Jeppe Christiansen, 
Christian Dyvig, Peter Engberg Jensen, Michael Fiorini,  
Henrik Gürtler, Henrik Heideby, Tom Jacobsgaard, Henning 
Kruse Petersen, Lars Liebst, Steffen Lüders, Torben Möger  
Pedersen, Lars Nørby Johansen, Michael Pram Rasmussen, 
Tine Roed, Annette Sadolin, Sten Scheibye, Peter Schütze,  
Lene Skole, Peter Straarup, Jess Søderberg, Vagn Sørensen, 
Birgit Aagaard-Svendsen. 

PROFESSORER
Ken L. Bechmann, Suzanne C. Beckmann, Thomas Plenborg, 
Flemming Poulfelt, Mette Neville, Jesper Rangvid,  
Caspar Rose, Majken Schultz, Steen Thomsen,  
Niels Westergård-Nielsen.

Virksomheder og organisationer med flere end 100 ansatte 
kan tegne et medlemskab med ret til at udpege op til 10 virk- 
somhedsmedlemmer. Årligt kontingent er 30.000 kr. inklu-
sive moms. Virksomheder og organisationer med op til 100 
ansatte kan tegne et medlemskab med ret til at udpege op til 
5 virksomhedsmedlemmer. Årligt kontingent er 15.000 kr. 
inklusive moms. Det er også muligt at tegne et personligt  
medlemskab. Årligt kontingent er 2.000 kr. inklusive moms.
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29. januar 2020 kl. 17.00 - 19.00
CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22
Nytårskur: Debriefing fra World Economic Forums  
50. årlige topmøde 

6. februar 2020 kl. 8.00 - 10.00
Dansk Erhverv, Børsen
Topmøde: Kvinder i bestyrelser i samarbejde  
med Axcelfuture og Dansk Erhverv

20. februar 2020 kl. 17.00 - 19.00
CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22
Bestyrelsesevaluering 2.0

19. maj 2020 kl. 15.00 - 16.00
CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22 og online
Bestyrelsesforeningens generalforsamling 2020

19. maj 2020 kl. 16.00 - 18.00. Online  
Generalforsamlingskonference: Risk Governance og Crisis 
Management – erfaringer og overvejelser om håndteringen af 
COVID-19 pandemien

28. maj 2020, kl. 16.30 - 18.00. Online
Spørg Bestyrelsen 

Juni 2020. Online
Ask the Board i samarbejde med bl.a. EcoDa

16. juni 2020 kl. 17.00 - 19.00
CBS, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22
Ledelsesløn og incentives i en ny virkelighed efter COVID-19

30. juni 2020 kl. 16.30 - 18.00. Online
Spørg Bestyrelsen 

BESTYRELSESFORENINGENS MØDER OG KONFERENCER 2020 FORÅR
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