
WORKSHOP
TEST DIN BESTYRELSE

Deltagerprofil
Workshoppen henvender sig til eksisterende og kommende ejerledere, direktører og 
uddannelse af nye og eksisterende bestyrelsesmedlemmer.

Som nuværende ejerleder
Assessment af hvorvidt den eksisterende bestyrelse har de nødvendige kompetencer, viden 
og erfaring til at styrke og udvikle virksomheden. 

Kommende ejerleder eller ved opkøb
Assessment i forhold til om den eksisterende virksomhed, har den rette bestyrelse og de 
kompetencer, der skal til. 

Dato: Onsdag den 11. december 2019
Sted: M+A Group
Adresse: Strevelinsvej 10, 7000 Fredericia

Program
Kl. 09.30 - 09:45 - Velkomst
Kl. 09.45 - 10:00 - Introduktion til simulator
Kl. 10.00 - 12.00 - 1. del af simulationen
Kl. 12.00 - 12.30 - Frokost 
Kl. 12.30 - 14.30 - 2. del af simulationen
Kl. 14.30 - 15.00 - Opsamling og afrunding

Pris pr. deltager kr. 4.900 ekskl. moms - Maks. 20 deltagere pr. workshop.
Tilmelding på www.virksomhedsborsen.dk, senest den 3. december 2019 - Faktura 
fremsendes ved tilmelding.

Den rigtige bestyrelse 
er guld værd for virksomheden

Hans Jakob Walhovd

Født: 13. marts 1968
Uddannelse: Linjeofficer i Forsvaret (1993), 
merkonom i personaleadministration-/
udvikling, Executive MBA fra Copenhagen 
Business School (2002).

Karriere: Mangeårig topledelseserfaring 
inden for global forretnings- og 
koncernudvikling i forskellige brancher, 
herunder også M&A. Serieiværksætter, 
har startet i alt 9 virksomheder inden for 
bl.a. IT, handelsvirksomhed, transport og 
konsulentydelser.

Bestyrelseserfaring: Mere end 25 års 
erfaring med bestyrelsesarbejde i 
forskellige industrier samt non-profit 
organisationer. Har endvidere arbejdet 
med sammensætning og uddannelse af 
bestyrelser siden 2008 gennem bl.a. 
rekruttering, sparring/coaching af 
virksomhedsejere, strategiske vurderinger 
og konsulentydelser.

En bestyrelse er et tillidshverv, der indebærer et medansvar 
for at hjælpe virksomheden frem i verden på den bedste 
måde.

Indledningsvis skal man som virksomhed gøre op med sig 
selv, hvad formålet er med at få eller ændre på en 
bestyrelse. Skal virksomheden vækste? Fusionere? Gøres 
klar til salg? Internationalisere? Eller måske noget helt 
andet? 

Denne øvelse kan en del virksomheder godt finde ud af at lave 
i selve organisationen, men forbløffende få mestrer at gentage 
opskriften på bestyrelsesniveau. Måske er det, fordi man som 
ejer ikke er helt skarp på, at organisationsudvikling også bør 
finde sted i den allerøverste ledelse – bestyrelsen. Eller måske 
er det, fordi vi endnu ikke helt har vænnet os til, at bestyrelsen 
(når den er sammensat rigtigt) rent faktisk kan være et endog 
særdeles værdifuldt ledelsesorgan og ejerkredsens 
forlængede arm – og ikke bare et nødvendigt onde eller et 
historisk levn, som har fået lov til at blive siddende.

Enhver strategi er ledsaget af succesparametre. Parametre 
som virksomheden simpelthen skal levere på, for at strategien 
bliver succesfuld. Hver enkelt af disse parametre kan 
omsættes til en række kernekompetencer, som virksomheden 
skal mestre. Ud fra dem bygger man så sin organisation.

SÆT FOKUS PÅ 

ETABLERING OG UDBYGNING 

AF EN EFFEKTIV OG 

KOMPETENT BESTYRELSE

Når virksomheden bliver forretningen


