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Få indsigt i de lovmæssige krav til bestyrelsesarbejde og inspiration til, hvordan 
bestyrelsesarbejdet skaber værdi for virksomheden. 

En velfungerende bestyrelse kan være med til 

at udvikle virksomheden og hjælpe den til øget 

vækst. Frederikshavn Erhvervsforening inviterer 

derfor til dette gå hjem møde, hvor der stilles skarpt 

på den værdiskabende bestyrelse. Advokat ved 

HjulmandKaptain Anker Laden vil fortælle om det 

lovmæssige ansvar ved bestyrelsesarbejde.  Lars Ib, 

rektor på Business Institiute vil fortælle om, 

hvordan man sammensætter den rette bestyrelse, 

og hvordan den skaber værdi for virksomheden. 

Målgruppen er personer, der overvejer at gå ind 

i bestyrelsesarbejde, som har bestyrelsesposter 

eller ønsker at få en professionel bestyrelse i sin 

virksomhed.

SE PROGRAMMET PÅ NÆSTE SIDE

DET VÆRDISKABENDE BESTYRELSESARBEJDE

Tid og sted
Onsdag den 25. september klokken 15.00 - 17.15 Kattegat Siloen, stuen, konferencelokale 2, 9900 

Frederikshavn. Mødet er gratis og åbent for alle. 

Tilmeld dig her 
Seneste tilmelding er den 23. september. Tilmeld dig her : https://erhvervshusnord.nemtilmeld.dk/7/ 



INVITATION

15.00 - 15.10

Velkommen v. Karl Erik Slynge, formand for Frederikshavn 

Erhvervsforening.

15.10 - 15.50

Indlæg ved advokat Anker Laden, HjulmandKaptain.  Anker Laden-

Andersen har arbejdet for HjulmandKaptain siden 1982 og er medlem 

af ! ere bestyrelser. Anker Laden vil fortælle om det lovmæssige ansvar  

ved bestyrelsesarbejdet i forhold til selskabsloven. 

15.50 - 16.00

Pause

16.00 - 17.10

Indlæg ved Lars Ib, rektor på Business Institute, der har 

uddannelssprogrammet Top Governance for topledere og 

bestyrelsesmedlemmer. Lars Ib vil fortælle om det værdiskabende 

bestyrelsesarbejde og blandt andet komme ind på: Hvilke krav kan 

man stille til morgendagens bestyrelse? Hvornår skaber en bestyrelse 

værdi for virksomheden? Hvordan ser den værdiskabende bestyrelse 

ud?

17.10 - 17.15 

Region Nordjylland vil fortælle om innovationskonkurrencen TAG FAT 

på innovation - fordi det betaler sig. 

Alle slideshows vil efterfølgende blive sendt til deltagerne pr. mail. 

PROGRAM


