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Med en målrettet bestyrelsesuddannelse bliver du klædt på
til at håndtere den langsigtede planlægning og det værdiskabende bestyrelsesarbejde.
Efter kurset har du:

•

Overblik over dit juridiske ansvar som bestyrelsesmedlem

Undervisningen er tilrettelagt og tilpasset kontinuerlig feedback fra kursister og konkrete

•

Redskaber til at analysere virksomhedens udviklingsbehov
og formulere en strategi på områderne

markedsforhold i bestyrelser. Undervisningen strækker sig over 5 dage. Dygtige erhvervsledere

•

Redskaber til at foretage risikostyring

kursisterne sikkert igennem bestyrelsesuddannelsen. Undervisningen vil være et mix af

•

Kendskab til hvordan du etablerer og sammensætter en bestyrelse,
der matcher virksomhedens behov

foredrag, diskussioner, gruppearbejde, ekspertindlæg og med en række cases samt dialog.

•

Kompetencer til at påtage dig rollen som bestyrelsesmedlem,
og arbejde med fokus på at gennemføre strategien

•

Fokus på at udvikle bestyrelsens kompetencer, så den øger sin værdi for ejer

Mere end 200 ledere og direktører
har gennemført vores bestyrelsesuddannelse med succes.

og professionelle bestyrelsesmedlemmer på jura, økonomi, strategi og ledelse vil tage

Program

17. marts:
•

De grundlæggende rammer for bestyrelsens ansvar og arbejde

•

Globalt udsyn og nærhed til driften

•

Kontrol vs. Udvikling vs. Tid

•

18. marts:
•

De juridiske rammer for bestyrelsens arbejde

•

Selskabstyper, rammer, vedtægter, ejeraftaler

Den effektive og værdiskabende bestyrelse

•

Forretningsorden, mødeorden, årshjul, processer og struktur

•

Dine roller og pligter som bestyrelsesmedlem

•

Regler, praksis og cases

•

Samarbejdet mellem formand, bestyrelse, direktion og ejere

•

Bestyrelse i vækst vs. krise

•

Dit personlige og juridiske ansvar i bestyrelsen samt forsikring

•

Udvikling og værdiskabelse vs. faldgruber
.

Fælles middag og netværk 18.00 – 20.00 i hotellets restaurant

Program

15. april:

30. april:

•

De økonomiske rammer for bestyrelsens arbejde

•

M&A & cybersikkerhed

•

Nøgletal, rapportering, årsrapport, regnskaber og styring af økonomi

•

Opfølgning, performance, livscyklus og eksekvering

•

Revisors rolle og erklæring i forhold til bestyrelsesarbejdet

•

Rekruttering og onboarding af bestyrelsesmedlemmer samt aflønning

•

Styring af likviditet og økonomi i praksis

•

Evaluering af bestyrelsens arbejde

•

Risikovurdering, selskabsloven, kapitalberedskab

•

Analyser, finansielle instrumenter og formalia

Alle kursister modtager:

•

Bogen ”Den aktive bestyrelse” af Lars Bo Hansen og Steen Ernland

16. april:

•

Bogen ”Hvad er meningen” bestyrelses grundbog af Birn+Partners

•

Den strategiske udfordring

•

•

Forretningsmodeller og forretningsplaner

Tilbud om et personligt møde med management konsulent
og headhunter omkring bestyrelses CV mm.

•

•

Bestyrelses Certifikat

Udvikling og styring af virksomheder i vækst eller krise, herunder også kommunikation

•

Dokumenthåndtering i en bestyrelse

•

Strategi, effektivitet, succession

Undervisere

Niels Holger Poulsen, Senior Advisor Birn+Partners

Peter Arndrup Poulsen, Director Operations Blue Equity

Niels Holger har hele sit liv rådgivet direktion og ledelse i ind- og udland.
Først gennem 20 år i PA Consulting som direktør og partner, og senest
via sin rolle i Birn+Partners. Selv er han formand for Executive Capital og
medlem i række andre bestyrelser.

Bestyrelsesformand i selskaberne Graphic West International, Ide-Pro,
Noble Nordmann, Primodan, Dynatest. Bestyrelsesmedlem i Per
Aarsleff.

Karen Frøsig, CEO Sydbank
Morten Hansen, CEO MT Højgaard
Bestyrelsesformand i selskaberne Enemærke & Petersen, Raunstrup,
AJOS, Lindpro, Scandi Byg.

Bestyrelsesformand i Bankdata og bestyrelsesmedlem i Musikhuset
Esbjerg, Totalkredit, PRAS, BOKIS mfl.

Lone Jager Lindquist, Professionel bestyrelsesmedlem
Carsten Bjerg, Professionel bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesformand i selskaberne Hydrema, Guldager, Ellepot, PCH
Engineering, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold, Bogballe, Robco
Engineering, Arminox. Bestyrelsesmedlem i selskaberne Vestas,
Rockwool, TCM Group, TMK, Agrometer, Dansk Smede og Maskinteknik.

Bestyrelsesformand i selskaberne PTR Robots og Bestyrelseskvinder.
Bestyrelsesmedlem i selskaberne Reeft, Coastzone, Bendt Brandt,
Blume.

Undervisere

Niels Duedahl, CEO Norlys

Erik Svanvig, Partner Skov Advokater

Bestyrelsesformand for selskaberne Stofa, Eniig og Boxer.

Ekspert i selskabsloven, og alle juridiske forhold. Sidder selv i en række
bestyrelser.

Frank Lau, Senior Partner BDO Revision
Stefan Schelde Hansen, CEO Better Board
Ekspert i økonomisk rådgivning til bestyrelser og virksomhedsledere.
Struktur og effektivisering af bestyrelsens workflow i et GDPR godkendt
miljø. Introduktion til et professionelt cloudbaseret værktøj for digital
planlægning af bestyrelsesarbejdet.
Kjeld O. Mathiesen, Professionel bestyrelsesmedlem
Rådgiver Kirk & Thorsen Kapital. Bestyrelsesformand i Dencon Foods og
Wooden Spoon. Bestyrelsesmedlem i Flex Modul, Brunsgaard, PT
Clothing.

Helle Østergaard Kristiansen, CEO Danske Commodities
Bestyrelsesmedlem i Dampskibsselskabet Norden, Stauning Whiskey

Praktisk
information

Undervisningen foregår hver dag fra kl.: 09.00 – 17.00

Tilmeldning sker til:

På første dag, den 17. marts er der middag og netværk på hotellet fra 18.00 – 20.00

info@birn-partners.com

Lokation: Munkebjerg Hotel

Spørgsmål rettes til:

Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Mikkel F. Birn, CEO Birn+Partners
Rådgiver til kapitalfonde, bestyrelser og direktioner på
executive search og consulting
mfb@birn-partners.com

Pris: 28.500 kr. ex. moms per deltager
inkl. Forplejning, certifikat, bøger og uddannelsesmateriale

Om Birn+Partners

Birn+Partners er et internationalt konsulenthus med egne datterselskaber og 13
kontorer i 11 lande. Fællesnævneren for alle selskaber er et fokus på god ledelse
og en passion for mennesker. Vi har tilsammen mere end 400 års erfaring indenfor
Executive Search af ledere, Management Consulting og organisationsudvikling
samt lederuddannelse på MBA og bestyrelsesniveau.
I Birn+Partners rådgiver vi dagligt erhvervslivets top og har stor fokus på
industriens tendenser, hvilket giver det nødvendige fundament for at kunne
bidrage værdiskabende til uddannelse af kommende bestyrelsesmedlemmer.
En forandringsorienteret og grundig tilgang til erhvervslivets konstante udvikling,
er vores motivationen for at skabe en professionel bestyrelsesuddannelse, der gør
bestyrelsesmedlemmer egnet til deres kommende udfordringer. En uddannelse,
hvor vigtigheden af at være sidste led i den strategiske beslutningsrække
understreges.

Trust is earned – Not given!

Lysholt Allé 10, 7100 Vejle
Kontakt: +45 3014 4224
E-mail: info@birn-partners.com
www.birn-partners.com

