
Stor tilfredshed med bestyrelseskonference 

70 virksomhedsejere og bestyrelsesmedlemmer deltog i konference 11. maj på Castberggaard, 

som lagde mange spor til det videre samarbejde mellem erhvervsliv og kommune. 

Resiliens. 

Vi lader lige ordet stå et øjeblik. 

Et begreb, som flere af deltagerne på onsdagens bestyrelseskonference på Castberggaard stiftede 

bekendtskab med for første gang. Og det gav så stor appetit på at vide mere, at Hedensted 

Erhverv helt sikkert vender tilbage med et tilbud, hvor lokale erhvervsledere og 

bestyrelsesmedlemmer kan dykke endnu længere ned i fænomenet, som handler om robusthed. 

Altså hvordan man får sin virksomhed til at modstå vedvarende systemforandringer og uforudsete 

kriser. 

Men også forløb om, hvordan et godt bestyrelsesteam skaber værdi, generationsskifte og industri 

4.0 vil Hedensted Erhverv nu overveje at arrangere i løbet af 2016 og 2017. 

”Jeg synes, at vi har fået masser af brugbare ideer med os fra konferencen til det fremadrettede 

samarbejde med virksomhederne, siger Johannes Grane Larsen, erhvervschef hos Hedensted 

Erhverv. 

80 procent af deltagerne tilkendegav på et spørgeskema, at de var særdeles tilfredse med 

udbyttet af bestyrelseskonferencen, som satte stor streg under værdien af at have en professionel 

bestyrelse. Og et flertal tilkendegav samtidig, at de både var interesserede i selv at gå ind i 

bestyrelsesarbejde og også, at de gerne vil høre mere om den lokale erhvervstænketank, som er 

på vej i Hedensted Erhverv-regi. 

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose de tre lokale virksomhedsledere, som på inspirerende 

vis indviede deltagerne i deres egne erfaringer med at have en vækstskabende bestyrelse. Jeg er 

sikker på, at de har bidraget til, at få flere ejere til dels at ønske sig en bestyrelse, dels at få flere til 

at stille krav til deres bestyrelser,” tilføjer Johannes Grane Larsen. 

De tre virksomhedsledere var Preben Kirkeby, Miralix A/S, Anders K. Jørgensen, JUAL A/S og 

Jens Palmelund, Hedensted VVS A/S. 


