
 

 
HVOR KLAR ER DU TIL EN 

BESTYRELSE? 
 

HVEM SKAL MED PÅ BESTYRELSES 
HOLDET? 



HVEM ER VI? 

En arbejdsgiver- og brancheforening for 2.200 små og mellemstore 
virksomheder. Vi tilbyder blandt andet juridisk rådgivning og uddannelse og 
kompetenceløft/-overblik. 

Mikael Tipsmark 
 Ejer- og generationsskifte 
 Køb/salg af virksomhed 
 Finansieringsstruktur 
 Kriseværktøjer 
 Bestyrelsessammensætning og værktøjer 
 Strategisparring 
 Automatisering og robotter i produktionen 





ARTIKLER 



 

 

 
 

•  80 % rekrutteres gennem kendte kontakter/netværk 

Bestyrelsesmedlemmerne har et kendskab til virksomheden, ejerne, 
eller andre bestyrelsesmedlemmer.  

Heraf har 68 % sammenfald mellem fremtrædende 
bestyrelsesmedlemmer/direktion samt hyppigheden af 
bestyrelsesforbindelser. 
 

• 10 % rekrutteres af professionelle rekrutteringsbureauer 
     eller netværk 

Primært børsnoterede selskaber, store virksomheder, bestyrelser med 
alsidige bestyrelseserfaringer/holdninger. 

• 10 % rekrutteres gennem samarbejdspartnere 

F.eks. investorer, banker, revisorer, advokater. 

 

 

BESTYRELSESMARKEDET - kendetegn 

Kilde: Magtredegørelsen 2002 



BESTYRELSESMARKEDET – KENDETEGN  

80% rekrutteres gennem kendte kontakter/netværk. 

 Bestyrelsesmedlemmer har et kendskab til virksomheden, ejerne eller andre 
bestyrelsesmedlemmer. 

 Heraf har 68% sammenfald mellem fremtrædende 
bestyrelsesmedlemmer/direktion samt hyppigheden af 
bestyrelsesforbindelser. 

10% rekrutteres af professionelle rekrutteringsbureauer eller netværk 

 Primært børsnoterede selskaber, store virksomheder og bestyrelser med 
alsidige bestyrelseserfaringer/holdninger. 

10% rekrutteres gennem samarbejdspartnere 

 For eksempel investorer, banker, revisorer eller advokater. 

 
Kilde: Magtredegørelsen 2002 

SÅDAN HAR DET VÆRET 
DE SIDSTE 14 ÅR 



ANALYSE AF VIRKSOMHEDENS 
LIVSFASE/BEHOV 
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BESTYRELSENS KOMPETENCEOVERSIGT – 
BEHOV OG PROFIL  



FORVENTNINGSAFSTEMNING I BESTYRELSEN 

Inden tiltrædelse som bestyrelsesmedlem 

 Hidtidige erfaring med bestyrelsesarbejde – hvad er virksomhedens/ejernes 
erfaringer hidtil? 

 Kort beskrivelse af nuværende bestyrelsesarbejde, resultater, udfordringer 
mv. 

Ejernes tanker om bestyrelsens arbejde 

 Hvor bliver møderne holdt? 

 Hvordan er stemningen til møderne? 

 Deltager alle i diskussionerne? 

 Hvilket materiale kan man forvente at modtage? 

 



FORVENTNINGSAFSTEMNING I BESTYRELSEN 

Hvor mange timer vurderer ejerne, at man som formand skal bruge på 
bestyrelsesarbejdet til forberedelse, vidensindsamling, anden kontakt, møder 
mv.? 

 Hvilke kompetencer er et must som formand? 

 Hvilke forventninger er der til mig? 

 (Skriftlige) information om bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesarbejdet. 

Hvordan skal jeg introduceres til virksomheden, bestyrelsen og 
bestyrelsesarbejdet? 

 Har jeg eksterne roller og funktioner? 

 Hvordan og hvilke tanker ligger der omring kompetenceudvikling af 
bestyrelsen? 
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HVORDAN KAN BESTYRELSEN BRUGES? 

 Struktur på bestyrelsesarbejdet 

 

 Finansieringsstrategi 

 

 Investorstrategi 

 

 Salg af virksomheden 

 

 Bruger sit netværk 

 

 MEN: Sælger ikke dine ydelser/produkter. 



BESTYRELSENS ÅRSHJUL 

Tredje kvartal 
(Bedst med et 1½ dages møde) 
• Rapportering 2. kvartal  
• Strategidrøftelse 
• Risikostyring 

Fjerde kvartal 
• Rapportering 3. kvartal 
• Budget for det kommende år 
•  Oplæg til forberedelse af  

   bestyrelsens selvevaluering 
• Oplæg til vurdering af direktionen 
• Forberedelse af årsafslutningen 

Andet kvartal  
• Generalforsamling 
• Konstituering 
• Introduktion af nye bestyrelses- 
  medlemmer 
• Næste årsplan 
• Rapportering 1. kvartal 
• Målsætningsdrøftelse for  
  strategiarbejdet 
• Kapitalberedskab 
• Regnskabsføring og intern kontrol 

Første kvartal 
• Årsrapport (revisor deltager) 
   - Beretning 
   - Særlige problemområder 
   - Revisionsprotokollen 
   - Udbytte 
•Forberedelse af 
  generalforsamlingen 

 



BESTYRELSESMAPPEN 
 

Din egen personlige bestyrelseshåndbog til den 
vækstorienterede bestyrelse 

 



BESTYRELSESMAPPEN – TIL DEN 
VÆKSTORIENTEDE BESTYRELSE 

Indhold i bestyrelsesmappen 

 Bestyrelseskandidatur 

 Forretningsorden 

 Personprofiler på bestyrelsesmedlemmer 

 Arbejdet i bestyrelsen 

 Bestyrelsesmøder, dagsorden, struktu 

 Bestyrelsens strategiske arbejde 

 Udvikling af en bestyrelse 

 Love, regler og formalia 

 Bestyrelsens værktøjskasse 

 Certificering og rapportering 



VIRKSOMHEDSVURDERING – STRATEGI OG 
LEDELSE 

2012 

1. Hvordan vurderer du 

virksomhedens strategi? 

A Klar strategi, der efterleves fuldt ud A 

B Klar strategi, men tvivl om efterlevelsen 

C Mindre klar strategi 

D  Ingen strategi 

E Ved ikke 

2. Hvordan vurderer du 

virksomhedens ledelse? 

A Høj tillid til ledelse A 

B Tillid til ledelse over middel 

C Tillid til ledelse under middel 

D  Lav tillid til ledelse 

E Ved ikke. 

3. Hvor mange års relevant 

erfaring har  

lederen/ledelsen?  

A > 10 år A 

B 5-10 år 

C 3-4 år 

D < 3 år  

E Ved ikke 



Vurdering af virksomhedens salgbarhed 

20 



Vurdering af virksomhedens salgbarhed 
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Lars Dalgaard, SuccesFactors….  



TORBEN BALLEGAARD: ”NÅR 
BESTYRELSEN SKABER VÆRDI” 

Bestyrelsens eksistens berettigelse er ikke kun at sikre forsvarlig bagudrettet 

Kontrol med selskabet, men i lige så høj grad at være en aktiv værdiskaber 

af fremtiden 

 

Bestyrelsen skal med sin sunde fornuft rådgive, vejlede og støtte 
virksomhedens Ledelse og forstå det potentiale, den står overfor 

 

Den skal på helt jordnær vis forstå virksomhedens fundamentale 
værdiskabelse, Forretningsmodel og kultur 

 

Derved bidrager bestyrelsen for alvor til virksomhedens Liv og vækst 



OPSUMMERING 

 Vær grundig og hav lagt de store linjer i strategien før kompetencer vælges 
ind til supplering af nuværende bestyrelse 

 

• Forventningsafstemning med ejerne og bestyrelsen og en stærk ekstern 
formanden. Roller aftales. 

 

• Rette værktøjer: Bestyrelsesmappen, kontrakten, Bestyrelses evaluering, 
årshjulet o.s.v. 

 

• Fast fremadrettet dagsorden suppleret med variable temaer. Mindre tid på 
kontrol….mere tid på virksomheds udvikling kræver forarbejde af ejere 

 



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 
 

Spørgsmål? 
 

 

Mikael Tipsmark 

Telefon: 6317 3390 

E-mail: mti@arbejdsgiverne.dk 

 

ARBEJDSGIVERNE 

Magnoliavej 2-4 

5250 Odense SV 

 

www.arbejdsgiverne.dk  

 

 

http://www.arbejdsgiverne.dk/

