
Vilje Til Vækst

Har du en bestyrelse eller et advisory board? Får du 
nok ud af den? Eller overvejer du at få en? Så er dette 
den helt rigtige camp for dig og din virksomhed! 

Få optimalt udbytte  
af din bestyrelse/advisory board



Mange undersøgelser viser, at virksomheder 
med eksterne bestyrelser klarer sig bedst. De 
er mere udviklingsorienterede og præsterer 
bedre bundlinjer. 

Men en ekstern bestyrelse ellet et advisory 
board er ikke i sig selv garanti for vækst og 
udvikling. Det kræver, at der er et godt match 
med virksomheden – og at virksomhedsleder/
ejer ved, hvordan man bedst samarbejder med 
dem. Derfor har vi tilrettelagt et kort og praks-
isorienteret forløb målrettet virksomhedsejere 
og -ledere. 

Forløbet er rettet mod mindre virksomheder, 
der ønsker at få en bestyrelse, et advisory bo-
ard eller at forøge udbyttet af den nuværende. 
I stedet for kontrol og afrapportering er fokus 
i høj grad på, hvordan bestyrelsen kan bruges 
som strategisk samarbejdspartner. 

Efter endt forløb står du med en handlings-
plan, der konkret anviser, hvordan du udvæl-
ger en bestyrelse/et advisory board som kan 
sikre dig optimal sparring og bedre bundlinje.

Udbytte ved deltagelse

• Opdateret viden om bestyrelsens / advisory 
boardets rolle og potentiale

• Konkrete arbejdsmetoder, der sikrer opti-
malt udbytte

• Værktøjer til at involvere bestyrelsen i stra-
tegiudvikling

• Metoder til sammensætning og rekrutte-
ring af bestyrelsen

• Individuel handlingsplan for arbejdet med 
din fremtidige bestyrelse

• Inspiration og erfaring fra andre virksom-
hedsledere

Tre trin til vækst og udvikling  
via en ekstern bestyrelse/advisory board



Campens forløb
Campen bliver gennemført som et dynamisk samspil mellem oplæg, arbejde i 
mindre grupper og erfaringsudveksling mellem deltagerne over tre moduler.  
Modulerne vil blive afholdt i Nykøbing Mors og Thisted – nærmere info følger. 

Erfaringer på godt og ondt
Derudover vil der være oplæg fra en ejerleder og en bestyrelsesformand, der fortæller om deres er-
faringer på godt og ondt med bestyrelsesarbejde i mindre og ofte ejerledede virksomheder. Advokat, 
revisor & bank giver indlæg om henholdsvis bestyrelsesansvar og -forsikring, regnskabsmæssige 
udfordringer og opmærksomhedspunkter set fra bestyrelsens vinkel. Der vil også være indlæg om 
bankens perspektiver i forhold til at have en ekstern bestyrelse.

Undervisningen 
varetages af erfarne 
oplægsholdere
Undervisningen varetages gennemgå-
ende af konsulenter fra Pluss Leadership 
med stor erfaring inden for bestyrelses-
udvikling, herunder de særlige vilkår for 
bestyrelsesarbejdet i mindre, ejerledede 
virksomheder. Pluss Leadership har ind-
til videre gennemført disse kursusforløb 
for knap 500 ejerledere og har endvidere 
haft over 1.000 bestyrelsesmedlemmer 
på kurser, seminarer og uddannelsesfor-
løb over de senere år.

modul 1 - 29.10.19 // 08.00-14.00 
Bestyrelsens rolle og værdiskabelse

 » Tendenser i selskabs-ledelse

 » Ejerskab og selskabs-ledelse

 » Funktions- og rolle-fordeling mellem 
bestyrelse og ledelse

 » Bestyrelsens opgaver 

 » Bestyrelsens ansvar

 » Samarbejdet i bestyrelsen

 » Samspillet med bestyrelsesformanden

 » Evaluering af samarbejdet

modul 2 - 05.11.19 // 08.00-13.00 
Strategi og forretningsudvikling

 » Centrale strategi- og forretningsmodel-
ler

 » Tilrettelæggelse af strategiprocesser

 » Bestyrelsens rolle i virksomheders  
strategiske udvikling

 » Regnskabsmæssige opmærksomheds-
punkter set fra bestyrelsen

 » Løbende rapportering

 » Risikostyring

modul 3 - 12.11.19 // 08.00-13.00 
Etablering og udvikling af bestyrelsen

 » Bestyrelse eller advisory board?

 » Vigtige bestyrelseskompetencer og 
introduktion til bestyrelsens kompeten-
cehjul

 » Sammensætning af bestyrelsen

 » Bankens syn på ekstern bestyrelse

 » Etablering af rammer om  
bestyrelsesarbejdet

 » Rekruttering – hvor og hvordan?

 » Honorering af bestyrelsesarbejde



Målgruppe
Vilje til vækst er målrettet virksomheder med ambitioner og stor forandringsvillighed. Dette camp-
forløb henvender sig særligt til virksomhedsejere og/eller -ledere i mindre virksomheder.

Deltagelse
For at deltage skal du udfylde tilmeldingsformularen, som du finder under fanen Events 
på www.ehnj.dk. 

Deltagelse i Vilje til Vækst kræver, at du kan afsætte de nødvendige ledelsesmæssige ressourcer og 
selv bidrager aktivt med at forankre processen i organisationen. Generelle betingelser for deltagelse 
findes i programmet Vilje til Vækst på www.ehnj.dk. 

Pris
Pr. virksomhed 3.950 kr. + moms med én deltager, inkl. forplejning og venlig behandling. Deltager nr. 
2 koster 1.500 kr. + moms. Dertil skal hver deltager lave timeregistrering brugt på forløbet. Prisen er 
baseret på minimum 10 virksomheder, der også er en forudsætning for gennemførelse. 

Kontakt os
Få mere information 

Gitte Kjærgaard
Erhvervskonsulent

24 41 58 60
gkj@mer.dk

Morsø Erhvervsråd

Per Kristensen 
Erhvervskonsulent

20 66 19 74
 per@thyef.dk

Thy Erhvervsforum

Jørgen Ulrik Jensen
Chefkonsulent & partner

40 59 23 55
Juj@pluss.dk

Pluss

Flemming Eriksen 
Forretningsudvikler

30 65 45 00
fe@ehnj.dk

Erhvervshus Nordjylland
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