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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

•

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

•

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

•

Viden om årshjul, forretningsplaner, M&A, cyber crime, bestyrelses CV, bestyrelses
rekruttering

•

Hands-on viden fra kapitalfonde, topledere, børsnoterede virksomheder & SMV segmentet

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

og professionelle bestyrelsesmedlemmer på jura, økonomi, strategi og ledelse vil tage
kursisterne sikkert igennem bestyrelsesuddannelsen. Undervisningen vil være et mix af
foredrag, diskussioner, gruppearbejde, ekspertindlæg og en række cases.

Fakultet af indlægsholdere

Brian Mikkelsen, CEO Dansk Erhverv

Jens Bjørn Andersen, CEO DSV Panalpina

Bestyrelser: ATP, Kraks Fond, Pension Danmark, DIF, Olympisk
Idrætsforum.

Bestyrelser: Børnecancerfonden, Nordea Fonden m.fl.

Sanna Suvanto-Harsaae, Professionelt Bestyrelsesmedlem

Karen Frøsig, CEO Sydbank

Bestyrelser: BoConcept, TMK, Best Sales, Nordic Pet Care, TCM, BASA,
BabySAM, Best Friend Denmark.

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

Carsten Dilling, Professionelt bestyrelsesmedlem

Christian Schmidt-Jacobsen, Managing Partner Axcel

Bestyrelser: SAS, NNIT, Icotera, MT Højgaard, Terma, Maj Invest

Bestyrelser: Axcel, Frontmatec m.fl.

Fakultet af indlægsholdere

Helle Nørby Kristensen, Bruun Hjejle

Niels Holger Poulsen, Senior Advisor Birn+Partners

Advokat, Ekspert i alle juridiske forhold. Har siddet i en række
bestyrelser.

Bestyrelser: Executive Capital, C. A. Larsen Automobiler A/S m.fl.

Michael Winther Rasmussen, Grant Thornton

Mikkel F. Birn, CEO/Managing Director Birn+Partners

Statsautoriseret Revisor og sidder i bestyrelsen hos Grant Thornton
Denmark

Rådgiver til kapitalfonde, bestyrelser og direktioner
på executive search og consulting

Jeanette Fangel Løgstrup, Professionelt Bestyrelsesmedlem
Bestyrelser: JP/Politikens Hus, Fonden for Entreprenørskab

Generelt program

•

De grundlæggende rammer for bestyrelsens ansvar og
arbejde

•

Regler, praksis og cases

•

Bestyrelse i vækst vs. krise

•

Analyser, finansielle instrumenter og formalia

•

Den strategiske udfordring

•

Forretningsmodeller og forretningsplaner

•

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

•

Strategi, effektivitet, succession

•

M&A

•

Cybersikkerhed

•

Globalt udsyn og nærhed til driften

•

Kontrol vs. udvikling vs. tid

•

Dit personlige og juridiske ansvar i bestyrelsen samt forsikring

•

Den effektive og værdiskabende bestyrelse

•

Udvikling og værdiskabelse vs. faldgruber

•

Dine roller og pligter som bestyrelsesmedlem

•

De økonomiske rammer for bestyrelsens arbejde

•

Samarbejdet mellem formand, bestyrelse, direktion og
ejere

•

Nøgletal, rapportering, årsrapport, regnskaber og styring af
økonomi

•

De juridiske rammer for bestyrelsens arbejde

•

Revisors rolle og erklæring i forhold til bestyrelsesarbejdet

•

Opfølgning, performance, livscyklus og eksekvering

•

Selskabstyper, rammer, vedtægter, ejeraftaler

•

Styring af likviditet og økonomi i praksis

•

•

Risikovurdering, selskabsloven, kapitalberedskab

Rekruttering og onboarding af bestyrelsesmedlemmer samt
aflønning

•

Fælles middag og netværk

•

Evaluering af bestyrelsens arbejde

•

Bestyrelses CV

•

Forretningsorden, mødeorden, årshjul, processer og
struktur

Praktisk
information

Dato:

31 august – 1 september, 15 – 16 september, 29 september 2021

Tilmeldning sker til:

Lokation:

Bernstorff Slot, Jægersborg Allé 93, 2820 Gentofte

info@birn-partners.com

Pris: 33.500 dk.kr. ex. moms per deltager
inkl. forplejning, certifikat, bøger og uddannelsesmateriale
Spørgsmål rettes til:
Se flere uddannelsesforløb på hjemmesiden: https://www.birn-partners.com/board-education
Mikkel F. Birn, CEO Birn+Partners
Rådgiver til kapitalfonde, bestyrelser og direktioner på
executive search og consulting
mfb@birn-partners.com

Om Birn+Partners

Birn+Partners er et internationalt konsulenthus med egne datterselskaber og 12
kontorer i 8 lande. Fællesnævneren 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 motivation 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.

Our Footprint – Your reach…

Vejle – København – Odense
Kontakt: +45 3014 4224
E-mail: info@birn-partners.com
www.birn-partners.com

