BESTYRELSESFORENINGEN
LEDELSESBERETNING 2021

Ledelsesberetning
2021 blev et år med et overraskende hurtigt og tilsyneladende
robust økonomisk opsving – i Danmark og globalt. På trods
af covid-19 kunne mange virksomheder rapportere om
stigende omsætning og indtjening samt fornyet og betydelig
M&A-aktivitet. De ledende aktieindekser, som nåede historisk
høje værdisætninger, vidner om, at bestyrelser og direktioner
på agil vis har forstået at manøvrere selskaberne gennem
covid-19-krisen og samtidig har haft ledelseskapacitet til at
forholde sig strategisk til megatrends og det store billede i
det længere perspektiv.
Mange virksomheder har arbejdet målrettet med purpose og
bæredygtighed samtidig med, at de har skulle holde skarpt
fokus på risk governance, forsyningskæder, arbejdskraft, digital transformation, konkurrenceevne og værdiskabelse.
Covid-19 truer fortsat specifikke virksomheder og industrier
på deres eksistens og mange, særligt mindre virksomheder,
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er endnu ikke fokuserede på fremtiden, herunder med at
genopfinde purpose og forretningsmodeller til nye rammebetingelser og markedsvilkår.
Ved COP26 i Glasgow holdt verdens lande fast i 1,5 graders
målet, omend det holdt hårdt. Dette er opmuntrende for verden
generelt og for danske virksomheder med styrkepositioner
inden for grøn omstilling. CO2 bliver det første område,
hvor finansieringsomkostningerne fremadrettet kommer til
at afhænge af selskabets CO2-aftryk. Cirkulær økonomi og
biodiversitet forventes at blive de næste områder, som bliver
omfattet af sustainable finance-regulering.
Makroøkonomisk forventes stigende usikkerhed med infla
tion og øget gældsætning, som hidtil er blevet finansieret af
nulrenteniveauet og centralbankernes opkøb af statsobliga
tioner. The Federal Reserve System, ECB og IMF har nøgle
roller i samspillet med finanspolitikken i gældsatte lande
og regioner.

Den geopolitiske udvikling, senest krigen i Ukraine, og
politiske indgreb i Kina har gjort verden særdeles usikker
i relation til forsyningskæder, markedstilstedeværelse og
investeringer.
Cybertrusselsbilledet har aldrig været mere konkret med
daglige angreb. Ransomware er blevet en af verdens mest
lukrative industrier, selvom det er kriminelt.
Det er blevet en afgørende bestyrelseskompetence at have
erfaring med kriseledelse og indgående forståelse for risk
governance. Tidlig erkendelse af risici og trusler, etablering
af strategier og processer, der styrker robustheden, samt
veltrænet kriseledelse er grundlaget for, at der kan træffes
hurtige og relevante beslutninger, som styrker virksom
hedens forsvarsevne og accelererer vejen tilbage til vækst
og værdiskabelse.

Bestyrelsens opgave er – i tæt samspil med direktionen – at
passe på selskabets aktiver og skabe værdi for selskab, ejere,
stakeholdere og samfund.
Det er bestyrelsens opgave at tilrettelægge en proces, hvor
viden, data og forestillingsevne om fremtiden og scenarier
for virksomhedens placering heri inspireres og udfordres.
Det påhviler bestyrelsen at træffe de beslutninger, som
definerer selskabets purpose og viser vejen frem for kon
kurrenceevne og værdiskabelse.
Det er i stadig mere tydeligt omfang blevet bestyrelsens
opgave at føre dialog med ejere og stakeholdere og etablere
transparens om, hvor virksomheden skaber værdi for ejere,
kunder, medarbejdere, stakeholdere og samfund – og hvor
selskabet fremadrettet skal placere sig.
Bestyrelsesarbejde og corporate governance er en profession
i stadig udvikling.
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Formål og vision
Det er Bestyrelsesforeningens formål – på non-profit basis
– at arbejde for:
•	Opkvalificering af bestyrelsesarbejdet i danske selskaber,
organisationer og institutioner
•	Udvikling af professionelt bestyrelsesarbejde som
profession og fagområde med best practice, undervisning
og forskning.
Det er foreningens ambition i samarbejde med ledende
forskere og universiteter, samt bestyrelsesformænd og direktører fagligt såvel som erfaringsmæssigt at være det førende
forum for dialog om og udvikling af bestyrelsesarbejde og
-kompetencer og være på forkant med at præge udviklingen i
Danmark og internationalt.
Det er foreningens vision at bidrage til værdiskabelse i selskaberne og for ejere, stakeholdere og samfund, og medvirke til
at viden om og kompetencer inden for bestyrelsesarbejde og
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corporate governance bliver et afgørende konkurrenceparameter for danske selskaber og Danmark.
Foreningens fokus er børsnoterede selskaber og større
virksomheder uanset ejerform, herunder erhvervsfonde,
kapitalfonde, andelsselskaber, familieejede selskaber, større
institutionelle investorer, finansielle virksomheder, offentligt
ejede forsynings- og infrastrukturselskaber, toneangivende
erhvervsorganisationer og rådgivningsfirmaer samt den øvre
del af SMV-segmentet.
Aktiviteter
Foreningen har valgt at fremme sin vision og ambition gennem et antal aktivitetsområder, der i prioriteret orden er:
(1) afholdelse af faglige møder og konferencer, (2) kom
petenceudvikling og uddannelse af bestyrelsesmedlemmer,
(3) udvikling af fagområdet ved at fremme forskning og
samspillet mellem forskning og praksis, deltage i udviklingsprojekter og formidle ny viden, (4) deltagelse i nationalt

og globalt samarbejde og konkrete udviklingsprojekter,
(5) netværksaktiviteter og sociale medier og (6) deltagelse i
Folkemødet og tilsvarende aktiviteter med mulighed for at
italesætte governance og bestyrelsesarbejde blandt samfundets væsentlige stakeholdere. Hermed spredes best practice
mest effektivt til den brede del af erhvervslivet.

Foreningens konferencer er kendetegnet ved, at emner og
problemstillinger bliver overvejet og udfordret i et 360 graders
perspektiv. Der er indlæg og debat ved professorer, bestyrelses
formænd og direktører samt andre nøglepersoner omkring
selskabsledelsesmiljøet, herunder institutionelle investorer,
ejere, erhvervsorganisationer, rådgivere og offentligheden.

Foreningen sigter efter en relevant kombination af aktuelle
og væsentlige emner og trends relateret til selskabernes omverden. Foreningen har i et 360 graders perspektiv sat fokus
på digitalisering, platformsøkonomi, cyberrisks, sustainability,
langsigtet ejerskab, samfundsansvar og globale trends inden
for økonomi, politik og lovgivning samt centrale emner relateret til værdiskabelse, bestyrelsesledelse og governance som
risk management, diversitet, strategi og innovation, bestyrelsesledelse og -dynamik, kompetencer og bestyrelsesevaluering, succession, ledelsesløn og incentives, aktivt ejerskab og
god fondsledelse.

20-års jubilæum: Komitéen og Anbefalinger for god
Selskabsledelse
Bestyrelsesforeningen og Komitéen for god Selskabsledelse
afholdt den 6. september 2021 20-års jubilæum for Komitéen
for god Selskabsledelse. Lars Nørby Johansen, Jørgen Lindegaard, Waldemar Schmidt og Mads Øvlisen blev ved kommissorium af 2. marts 2001 anmodet om at vurdere behovet
for Anbefalinger for god Selskabsledelse i Danmark og i givet
fald fremkomme med et forslag hertil. Allerede i efteråret
2001 blev de første danske Anbefalinger for god Selskabs
ledelse offentliggjort af ’Nørby-udvalget’.
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Lars Nørby Johansen var den første af de fire formænd.
Sammen med de efterfølgende formænd Sten Scheibye, Birgit
Aagaard-Svendsen, Lars Frederiksen samt komitémedlem
Valdemar Schmidt og professor Steen Thomsen reflekterede
de over udviklingen og tegnede et billede af de sidste 20 års
udvikling inden for corporate governance. Herefter fulgte
en paneldebat med deltagelse af komitémedlemmerne Lars
Rasmussen, Jesper Brandgaard og Thomas Thune Andersen
samt Bestyrelsesforeningens formand Christian Frigast og
Bjørn Sibbern, President of European Markets, Nasdaq.
Anbefalingerne er blevet opdateret ti gange: i 2005, 2008
(to gange), 2010, 2011, 2013, 2014 (to gange), 2017 og senest
i 2020. Konferencen satte fokus på udviklingen i corporate governance og den rolle, som anbefalingerne har haft i
udviklingen af bestyrelsesarbejde og best practice inden for
corporate governance blev drøftet.
Komitéen for god Selskabsledelse
Professor Steen Thomsen, Center for Corporate Governance
på CBS, og Tom Jacobsgaard, direktør for Bestyrelsesforeningen,
har indgået aftale med Komitéen for god Selskabsledelse om
deltagelse i ét af komitéens møder hvert år. Der er betydelige
snitflader mellem komitéen og Bestyrelsesforeningen samt
Center for Corporate Governance, hvorfor et mere formaliseret
samarbejde anses for at være udbytterigt for alle parter. Steen
Thomsen og Tom Jacobsgaard deltog i et komitéemøde i juni
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2021, hvor de holdt oplæg om trends i bestyrelsesarbejde og
corporate governance.
Bestyrelsesforeningen har gennem flere år tillige haft et
tæt samarbejde med Komitéen for god Fondsledelse. Begge
komitéer vil fremover henvise til ’Vejledning om cybersikkerhed for bestyrelser’.
Gender diversity
Arbejdet med at få flere kvinder i danske bestyrelser forbedres løbende, idet børsnoterede og større selskaber ligger
forrest i udviklingen. For C25-selskaberne kan det således
konstateres, at andelen af kvinder i bestyrelserne nu ligger på
35,7%, for så vidt angår generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Det kan også konstateres, at flere kvinder end
mænd i 2021 blev indvalgt som nye bestyrelsesmedlemmer
i bestyrelserne for C25-selskaberne. Den samlede andel af
kvindelige bestyrelsesmedlemmer i alle børsnoterede selskaber er på 20,6%, for så vidt angår generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsesforeningen, har afholdt en række konferencer
med fokus på diversity i samarbejde med bl.a. Dansk Erhverv,
Axcelfuture samt CBS’ forskningsprojekt ’Code of Conduct
for Diversity in Management and Board Recruitment’.
Bestyrelsesforeningen vil fortsætte med at bidrage til, at
stadig flere kvinder indtræder i danske bestyrelser.

Erfaring fra bestyrelseslokalerne og adjungerede professorer
Det vurderes at være 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. CBS har udnævnt
følgende ti adjungerede professorer, der alle har omfattende
erfaring fra dansk og internationalt erhvervsliv og er nøglepersoner omkring Bestyrelsesforeningen og CBS Bestyrelsesuddannelserne: Christian Frigast, Jeppe Christiansen, Jim
Hagemann Snabe, Lars Nørby Johansen, Lars Rebien Sørensen,
Marianne Philip, Pernille Erenbjerg, Søren Bjerre-Nielsen,
Torben Möger Pedersen og Tom Jacobsgaard.

og dilemmaer, der er forbundet med overvejelser og beslutninger i selskabets øverste ledelse med sigte på selskabets
interesse og ejernes langsigtede værdiskabelse.

Lærebog i bestyrelsesledelse
I anledning af direktør Tom Jacobsgaards 70-års fødselsdag
den 8. november 2020 blev ’Lærebog i bestyrelsesledelse’
udgivet som festskrift. Bogens udgivelse og Tom Jacobsgaards
tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor blev fejret
præcis ét år senere den 8. november 2021.

Forfatterne har doneret overskuddet fra bogen til Bestyrelsesforeningen.

Lærebogen, der er skrevet af otte CBS-professorer og fire
erhvervsledere, behandler bestyrelsesledelse i et 360 graders
perspektiv rundt om bestyrelsens ansvar og opgaver. Med
bogen blev bestyrelsesarbejdet cementeret som et egentligt
fagområde med tilknyttet faculty, forskning, litteratur, faglig
dialog, netværksaktiviteter og bestyrelsesuddannelser. Fagområdet er tværfagligt og afspejler de særlige udfordringer

Et særligt fokus i bogen er bestyrelsens forpligtelse til at vare
tage selskabets interesse og bestyrelsens ansvar for selskabets
strategi. Endvidere skal bestyrelsen sikre succession i såvel
bestyrelse som direktion, herunder varetage opgaven med
løbende fornyelse af kompetencer i både bestyrelse og direk
tion. Endelig har bestyrelsen ansvaret for selskabets styring;
det gælder økonomistyring, finansielle risici og interne
kontroller.

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer
Med opbakning fra Industriens Fond blev Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer i 2019 etableret som et
nationalt projekt til styrkelse af cyberkompetencer i danske
bestyrelser og virksomheder.
Centeret faciliterer faglig udvikling omkring strategiske
aspekter af cyberrisiko og governance. I 2021 gennemførtes
17 bestyrelsesuddannelsessessioner, 8 konferencer og 3
workshops. I december 2021 blev 3. udgave af ’Cybersikkerhed
for bestyrelser’ udgivet, inkl. bilag med fokus på bestyrelsesan7

svar, rapportering, leverandørsikkerhed, forsikringsaspekter
samt logning. Vejledningen, der nyder stor anerkendelse,
anvendes af bl.a. Komitéen for god Selskabsledelse, Komitéen
for god Fondsledelse og Erhvervsstyrelsen. I 2021 bevilgede
Industriens Fond midler til etablering af en bestyrelsesrelevant cyber risk-træningssimulator ved CBS, hvor forskning
og seneste viden om cybertrusler og -forsvar fra industrien
tilknyttes. Simulatoren forventes sat i drift i 2022. Centret
samarbejder med 20 toneangivende offentlige og private
aktører inden for cybersikkerhed i Danmark og internationalt,
herunder Center for Cybersikkerhed, CBS og AAU.
Global Board Leadership Summit
Bestyrelsesforeningen tog i 2018 initiativ til samarbejde med
førende bestyrelsesmiljøer i Singapore og San Francisco samt
omkring Stanford University om etablering af et globalt
bestyrelsesinitiativ støttet af Industriens Fond. Formålet
var at få inspiration og benchmarke med de bedste i verden
inden for bestyrelsesarbejde og corporate governance samt at
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styrke konkurrenceevne og værdiskabelse i danske selskaber
og samfundet gennem uddannelse, erfaringsudveksling og
videndeling.
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
Leadership Summit afholdt i København, hvor flere end 300
bestyrelsesmedlemmer, direktører og professorer deltog i
åbningskonferencen om global konkurrenceevne og bæredygtig vækst. 50 bestyrelsesformænd, direktører og professorer
fra Singapore, Danmark, Nordamerika, England, Belgien,
Tyskland, Norge og Sverige deltog.
Under covid-19 har der været afholdt virtuelle konferencer
med indlægsholdere fra San Francisco, New York, Paris,
København, Singapore og Hong Kong og deltagere fra en
lang række lande bl.a. gennem samarbejdet med European

Confederation of Directors’ Associations (ecoDa). Emnerne
har bl.a. omfattet risk governance, kriseledelse, ledelse under
covid-19 og det globale udsyn og strategier efter covid-19.
Det planlægges at genoptage Global Board Leadership Summit
i efteråret 2022.
European Confederation of Directors’ Associations
Bestyrelsesforeningen er det danske medlem af European
Confederation of Directors’ Associations (ecoDa). ecoDa giver
adgang til overblik og tæt dialog om EU’s overvejelser og initia
tiver på governance- og selskabslovområdet. I det forgangne
år har fokus været på EU-initiativet om bæredygtig selskabsledelse og due diligence. ecoDa har fulgt udviklingen siden
afgivelsen af et særdeles kritisk høringssvar i 2020. Kommis
sionen vil bl.a. ændre den regulatoriske ramme for selskabsledelse fra en shareholder- til en stakeholder-orienteret ramme.
Kommissionens direktivforslag faldt både i første og anden
omgang på manglende godkendelse i scrutiny-processen.

Da the Regulatory Scrutiny Board to gange har afvist forslaget,
skal en særlig procedure iværksættes. Nyt udspil er udkommet
i februar 2022.
Møder og konferencer
Bestyrelsesforeningen har siden etableringen i 2013 afholdt
over 120 møder og konferencer. I 2021 afholdt Bestyrelses
foreningen 18 møder og konferencer, hvoraf flere var
hybridkonferencer.
Da det igen blev muligt at afholde fysiske møder, besluttede
foreningen fortsat at tilbyde medlemmerne muligheden for
virtuel deltagelse, således at medlemmer kan deltage i konferencer under eksempelvis udlandsrejser.
Der har gennem årene været flere end 12.000 deltagere ved
konferencerne og indlæg og debat ved over 480 erfarne
bestyrelsesformænd, direktører og professorer fra ind- og
udland samt andre nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet.
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Se bestyrelsesforeningens tidligere arrangementer på
bestyrelsesforeningen.dk/arrangementer
Bestyrelsesforeningen ønsker at takke de mange, der har
bakket op om og bidraget til foreningens arbejde om udvikling af corporate governance og bestyrelsesarbejde. En særlig
tak til de bestyrelsesformænd, direktører, professorer og
nøglepersoner i øvrigt, der har givet indlæg og deltaget i
paneldebat ved foreningens konferencer og øvrige aktiviteter.
Økonomi
Foreningen havde i 2021 indtægter på 2.310.300 kr. Efter
afholdelse af omkostninger til konferencer, Global Board
Leadership Summit, hjemmeside samt til foreningens
arbejde og sekretariat er årets resultat på 3.721 kr. Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til styrkelse af foreningens
egenkapital, der derved udgør 1.799.260 kr.
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Bestyrelse og ledelse
Foreningens bestyrelse består af Christian Frigast (formand),
Thomas Thune Andersen (næstformand), Anders Stubbe
Arndal, Torben Bender, Bettina Hagerup, Camilla Khokhar,
Lise Kingo, Peder Lundquist, Birgitte Nauntofte, Torben
Möger Pedersen, Niels Smedegaard, Steen Thomsen, Kristian
Vendelbo, Marianne Wiinholt og Adam Wolf.
Bestyrelsen har i 2021 afholdt fire bestyrelsesmøder. Bestyrelsesforeningens niende år afsluttes med generalforsamling
den 18. maj 2022. Lise Kingo, Birgitte Nauntofte og Anders
Stubbe Arndal blev på generalorsamlingen i 2021 indvalgt i
bestyrelsen. Ved sammensætning af bestyrelsen søges så vidt
muligt at udpege flere kvinder dog under hensyntagen til det
aktuelle kompetencebehov i bestyrelsen. Direktionen består
af direktør Tom Jacobsgaard og vicedirektør Tine Roed.

Medlemskab og kontingent
Bestyrelsesforeningen blev stiftet den 7. maj 2013 af 8 virksomheder, 24 bestyrelsesformænd og 10 professorer. I dag
har foreningen over 900 medlemmer, hvoraf medlemskredsen
i overvejende grad udgøres af bestyrelses- og direktionsmedlemmer fra de 66 medlemsvirksomheder.
Medlemskab opnås ved ansøgning til foreningens bestyrelse,
som træffer beslutning om, hvorvidt optagelse kan finde
sted. Kriterier for medlemskab findes i vedtægternes pkt. 4.
Det helt grundlæggende kriterium for optagelse i Bestyrelsesforeningen er erfaring med professionelt bestyrelsesarbejde
samt ønske om at deltage i aktiviteter og dialog om udvikling
af bestyrelsesarbejde og corporate governance.

Virksomheder og organisationer med flere end 100 ansatte
kan tegne et medlemskab med ret til at udpege op til 10
virksomhedsmedlemmer. Årligt kontingent (2021) er
30.000 kr. inklusive moms.
Virksomheder og organisationer med op til 100 ansatte
kan tegne et medlemskab med ret til at udpege op til 5
virksomhedsmedlemmer. Årligt kontingent (2021) er
15.000 kr. inklusive moms.
Ved personligt medlemskab er det årlige kontingent
(2021) 2.000 kr. inklusive moms.
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