
FAKTA 

Grundlagt 1996  

SW  udvikling t il telefoni  

Ejet af Preben Kirkeby 

30  ansatte 

Kontaktcenter  

PC omstilling 

Statist ik 

+ alle de andre 

http://www.atkins.dk/
http://www.viking-life.com/viking.nsf


Grundlaget for bestyrelses arbejdet 

Månedsregnskab 

Månedsrapport  

4 bestyrelsesmøder + referat 

Heraf en af længere varighed 

Generalforsamling 

Telefon”support” 

Møder / arbejde udenom de ordinære ting 

 



Opgaverne er meget dialog baseret 

Økonomi 

Personale  

Taktiske  

Strategiske 

 

Personlig / Privat 

 

Jeg fortæller alt der har betydende indflydelse på 

driften  

 

 

 



Hvordan er bestyrelsen sammensat 

Primært med kompetencer jeg ikke selv har  

 

Et bestyrelses medlem skal komme med 

forretning 

 

Et bestyrelses medlem skal skaffe omtale 

 

Et bestyrelses medlem skal sige sin mening 

 



Medlemmer i bestyrelsen 

Indefra: Preben, Simon, Mogens, Ole  

Udefra: Peer, Jens Ole, Henrik, 2xJohn, 

Henning, Mads, Preben 

Ligenu: Bo, Thomas og Preben  

 

Ligenu få fordi det er en fordel 

Om lidt flere igen  

 

Vi supplerer med chefer og konsulenter  



Hvad kan bestyrelsen hjælpe med ? 

Indsats områder 

Bank 

Kunder 

Likviditet 

Erfaring 

Markedsinfo 

Kunder 

Hvad er rimeligt  

Hvad er urimeligt  

Ansættelser 

Afskedigelser 

Enighed imellem aktionærer  

Spotte behovet for juridisk assistance 

Se mønsteret i driften 

 



Afgørende øjeblikke 

1995 

Miralix blev stiftet  

Partner købt ud 

Købt MT Højgaard teleafd. 

Købt NEC Philips danske kontor 

Bygget domicil 

Købt NEC Norge distributør 

Likvideret ICTx A/S 

Fusion 

 



Afgørende øjeblikke 

Fokus i turnarounds 

Hvordan vækster vi med ny platform 

Internationalisering 

 

 

 



Bestyrelsen skal indgyde selvtillid  

Selvtillid er at gøre det man har gjort før med 

sikker hånd  

 

Altså en slags forudsigelighed  



Bestyrelsen skal udskiftes  

Hvad har jeg brug for? 

Hvor er jeg i mit liv? 

Hvad er jeg tryg ved? 

Hvilke kompetancer er der brug for? 

Hvad kan jeg tilbyde ? 



Spørgsmål og kommentarer 

Tænker I det er sjovt at være i en bestyrelse hvor 

det rådgivning man kommer med bliver brugt? 

Sjovt at have indflydelse?  

Sjovt at følge en virksomhed over længere tid? 

Giver det en dynamisk bestyrelse? 

Kommentarer? 

 


