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Forskningsbaseret efteruddannelse 
fra Syddansk Universitet 
- vi støtter FN’s 17 verdensmål

Seminarrække der ruster dig 
til fremtidens krav til en stærk 
bestyrelse



En professionel bestyrelse er afgørende for, at virksomheden  
kan arbejde på et strategisk stærkt og langsigtet grundlag.

Seminarrækken giver dig udsyn og indsigt i de 
krav, der vil møde fremtidens værdiskabende og 
multikompetente bestyrelse, så du kan forbedre 
det strategiske arbejde i din bestyrelse.

Fremtidens krav bliver større og langt mere 
komplekse end de er i dag. For det enkelte 
bestyrelsesmedlem betyder det, at arbejdet med 
at kontrollere økonomirapporten kommer til 
at fylde mindre. Stadigt vigtigere bliver det at 
fungere som sparringspartner, så den daglige 
ledelse kan få plads til at hæve blikket fra driften 
og tænke nyt. 

Uanset om det er robotter, globalisering eller 
bæredygtig produktion der optager dig og din 
bestyrelse, giver seminarrækken Fremtidens 
værdiskabende bestyrelse jer dyb indsigt i de 
megatrends, der vil udfordre danske virksomhe-
ders bestyrelser nu og i fremtiden. 

Seminarrækken er udviklet i et samarbejde mel-
lem SDU, Focus Advokater og Ernst & Young, 
og den fælles ambition er at gøre professionelle 
bestyrelsesmedlemmer endnu dygtigere til 
deres arbejde.  

Fem centrale temaer
Seminarrækken består af fem enkeltstående se-
minardage, der hver især tager fat på et centralt 
tema for bestyrelsesarbejdet:

 y Ledelse
 y Etik og værdier
 y Strategi
 y Teknologi
 y Globalisering  

 
Du kan plukke i de fem seminardage alt efter 
interesse, eller du kan deltage i hele seminar-
rækken.  

Dit udbytte  
På hver seminardag bliver du opdateret på de 
nyeste horisonter og tendenser.  Du får:

 y Indblik i nyeste forskning fra landets førende 
videnspersoner på området 

 y Konkrete praktiske erfaringer formidlet af 
succesrige bestyrelsesmedlemmer

 y Skarpe analyser og perspektiver fra dygtige 
rådgivere og specialister. 

Du får nye vinkler og inspiration som du kan 
bruge i din bestyrelses strategiske overvejelser 
og sparring med ledelsen, så din virksomhed kan  
bevæge sig foran konkurrenterne.

Skab endnu mere 
værdi for din bestyrelse



Deltag i flere seminardage og få et større udbytte.  
Seminarrækken giver dig mulighed for at sætte ind, der hvor du 
ser de største udfordringer i dit bestyrelsesarbejde. 

Dag 1:  
Bestyrelsen og ledelsesudfordringen

Skab de gode rammer for samspillet mellem 
bestyrelsen og den daglige ledelse.
Få  horisont og indsigt i de tendenser der 
udfordrer bestyrelsesarbejdet i disse år. Vi går 
i dybden med begrebet ”den værdiskabende 
bestyrelse” og hvordan bestyrelsen skaber værdi 
for en virksomhed.  

Dag 2:  
Bestyrelsen og værdiudfordringen

Sæt retningen for virksomhedens samfunds-
ansvar inden for bl.a. klima- og bæredygtig-
hed samt cirkulær økonomi. 
Vi sætter spot på FN’s verdensmål og hvordan 
bestyrelsen kan lade virksomheden tage med-
ansvar for de samfundsmæssige udfordringer vi 
alle står overfor og tænke mulige svar dybt ind i 
forretningen. 

Dag 3:  
Bestyrelsen og strategiudfordringen 

Styrk bestyrelsens bidrag til virksomhedens 
strategiske forretningsudvikling og overle-
velse.
Bestyrelsen kan spille en afgørende rolle for den 
strategiske forretningsudvikling. Vi ser nærmere 
på hvordan bestyrelsen bidrager til virksomhe-
dens indtjening og overlevelse.  

Dag 4:  
Bestyrelsen og teknologiudfordringen

Udnyt virksomhedens muligheder ved 
robotter og kunstig intelligens, Industry 4.0, 
Internet of Things og Cyber Security. 
Fra cyber security og Blockchain til cloudløsnin-
ger, big data og kunstig intelligens. Disse globale 
megatrends kan have dramatiske effekter på 
virksomhed og marked. Vi undersøger hvilken 
rolle bestyrelsen kan spille for virksomhedens 
teknologiske transformation.

Dag 5: Bestyrelsen  
og globaliseringsudfordringen

Håndter kompleksiteten i datterselskaber, 
joint ventures, risikoledelse internationalt 
samt virksomhedsopkøb og -salg. 
Vi går helt tæt på, hvordan bestyrelsen kan 
håndtere de strategiske og operationelle risici i 
forbindelse med globaliseringen. 

Fleksibelt forløb med de 
væsentligste temaer

Få 10% rabat på din tilmelding
Deltager du i tre seminardage eller mere, får du 
10% rabat på din tilmelding.
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Tid

1. seminardag: 23. januar 2020
2. seminardag: 27. februar 2020
3. seminardag: 2. april 2020
4. seminardag: 30. april 2020
5. seminardag: 28. maj 2020
Alle seminardage afvikles fra kl. 12-20. 

Sted
Seminarerne foregår på SDU i Odense, Cam-
pusvej 55, 5230 Odense M 

Pris 

Pris per seminardag er 5.800 kr. ekskl. 
moms/ 7.250 kr. inkl. moms.

Ved samlet tilmelding til tre dage eller mere 
opnår du 10% rabat:

Tre seminardage: 15.660 kr. ekskl. moms/ 
19.575 kr. inkl. moms

Fire seminardage: 20.880 kr. ekskl. moms/ 
26.100 kr. inkl. moms

Fem seminardage 26.100 kr. ekskl. moms/ 
32.625 inkl. moms

Priserne inkluderer materiale og forplejning.    

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er ca. seks uger før den 
enkelte seminardag. Se frister for de enkelte 
dage og tilmeld dig på 

sdu.dk/kurser

I løbet af seminarrækken vil du møde erfarne professionelle  
bestyrelsesmedlemmer, som vil udfordre din synsvinkel. 

Jesper Strandskov og Mikael Kold står i spidsen 
for seminarrækken, der er udviklet og gen-
nemføres i et samarbejde mellem SDU, Ernst & 
Young og Focus Advokater.  

Vores ambition er, at du som deltager bliver 
klædt på til at varetage dit bestyrelsesarbejde 
endnu mere professionelt. Med kombinationen 
af forskning, praktisk erfaring og rådgivning får 
du nemlig et 360 graders syn på bestyrelsens 
arbejde.  

Deltagerprofil

Vi har udviklet seminarrækken til dig, der al-
lerede har erfaring med bestyrelsesarbejde. Det 
kan være som ejer, medlem eller som direktør/
chef, eller du kan have serviceret en bestyrelse 
og deltaget i bestyrelsesmøder som rådgiver 
(typisk revisor eller advokat). 

Få adgang til et fagligt netværk

Efter seminarrækken inviterer SDU alle delta-
gere til 4 opfølgende fyraftensarrangementer 
med relevante temaer for dit bestyrelsesarbejde. 
Du bliver på den måde en del af et givende spar-
ringsnetværk, hvor I sammen kan finde gensidig 
inspiration og læring.

Bliv inspireret af eksperter
På seminarrækken får du indblik og inspiration 
fra anerkendte forskere, professionelle bestyrel-
sesmedlemmer og rådgivere. 

Du kan bl.a. møde:

 y Adm. direktør i Micro Matic og medlem af 
SDU’s bestyrelse Søren Vilby

 y Forhenværende CTO ved Siemens Wind 
Power Henrik Stiesdal  

 y Professor emeritus ved Aarhus Universitet 
Steen Hildebrandt

 y Rektor ved SDU Henrik Dam
 y Nordic Head of Climate Change and Su-

stainability Services /EY Carina Ohm
 y Professor ved CBS Steen Thomsen
 y Grundlægger og strategisk rådgiver i Vinder-

strategi A/S Mikael Vest
 y Statsaut. revisor & Partner /EY Lars Koch 

Pedersen 
 y Professor ved SDU Mette Præst Knudsen
 y Bestyrelsesformand Jørn Tolstrup Rohde
 y Senior Partner ved Adaptum Partners  

Steen Ernland
 y Senior manager Technology & Cyber /EY 

Cuong Nguyen
 y Professor ved SDU Thorbjørn Knudsen

Se flere navne på sdu.dk/kurser

Mikael Kold  
Programudvikler og facilitator 
 
Mikael Kold, direktør og bestyrelsesformand, 
har mere end 25 års erfaring med bestyrelses-
arbejde i otte lande i 14 selskaber, herunder IIC 
Intersport International, Hummel International 
Sport & Leisure, Plus Pack, Eurosko/Tops, LM 
Glasfiber, VH Jensen, Sport & Event Fyn og 
In2House.

Jesper Strandskov  
Programudvikler og facilitator 
 
Jesper Strandskov er professor, dr. merc., ved 
Institut for Marketing & Management på SDU og 
tidligere mangeårig dekan for Det Samfundsvi-
denskabelige Fakultet ved SDU. Jesper har mere 
end 30 års faglig og praktisk erfaring inden for 
forskning, undervisning og ledelse. Han har des-
uden bestyrelseserfaring fra Dandy A/S, Redan 
A/S og Fertin A/S m.fl.

Et 360 graders syn på  
bestyrelsens arbejde

http://sdu.dk/kurser


Akkrediteringsrådet

Forskningsbaseret  
efteruddannelse fra 
Syddansk Universitet

Ú sdu.dk/kurser

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende 
kursusaktiviteter, kan du kontakte 
kursusteamet på kurser@sdu.dk eller 
tlf. 6550 4740

Læs mere om Syddansk Universitets 
mange andre efteruddannelsestilbud 
på sdu.dk/efteruddannelse

”Fremtidens værdiskabende 
bestyrelse” er et samarbejde mellem:

http://sdu.dk/kurser
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/Efter_videreuddannelse

