
I mange små og mellemstore virksomheder 
består bestyrelsen af familiemedlemmer. På 
denne måde bliver virksomhedens strategi 
navlebeskuende og potentialet udnyttes ikke 
optimalt. En professionel bestyrelse med 
minimum to eksterne folk, som har erfarin-
ger uden for branchen kan skabe fremdrift 
ved at se på tingene på en ny måde. Sam-
tidig kan der bidrages med viden om løs-
ningsmuligheder fra andre brancher. 

hvAD KRÆvER DET AF EjEREN?
En ejerkreds som overvejer at indføre en 
professionel bestyrelse skal allerførst gøre 
sig klart, hvorvidt ejeren reelt ønsker at dis-
kutere den strategiske virksomhedsudvik-
ling med andre. Mange virksomheder er lidt 
tilbageholdende med at etablere en profes-
sionel bestyrelse og umiddelbart er det to 
årsager, som er dominerende. 

For det første er ejerne utrygge ved at blive 
kigget i kortene - ligesom de er bange for 
at få begrænset deres handlefrihed. For det 
andet er ejerne enormt fokuseret på, at der 

skal findes personer med et stort branche-
kendskab. 

BESTyRElSENS OpGAvER
Begge argumenter baserer sig på uhensigts-
mæssige antagelser. Bestyrelsens opgave er 
ikke at drive virksomheden, men tværti-
mod at sikre, at virksomheden bevæger sig 
fremad og er på sikker grund. Bestyrelsen 
i ejerledede virksomheder er en sparrings-
partner, som ejeren kan vende og diskutere 
svære beslutninger med. 

En god bestyrelse i små og mellemstore 
virksomheder skal sørge for, at der syste-
matisk skabes målsætninger for fremtiden. 
Men vigtigst af alt skal den ”kontrollere”, at 
planerne reelt føres ud i livet. Også selvom 
dagligdagen og de administrative pligter fyl-
der meget.

KRAv TIl BESTyRElSENS  
KOmpETENcE & SAmmENSÆTNING
At sammensætte en bestyrelse, der sammen 
med ejeren kan realisere virksomhedens 

målsætning er en vigtig opgave, hvor det 
skal tilstræbes, at der placeres personer, som 
man grundlæggende har tillid til. For besty-
relsen er et team, der totalt set skal rumme 
de kompetencer, den enkelte virksomhed 
har brug for. Og det skal være personer, som 
har modet til at udfordre ejeren på hans 
holdninger og beslutninger. Men grundlæg-
gende er det med bestyrelsesarbejde som 
med så meget andet. Tillid, samarbejde og 
forskellige synspunkter på tingene er vigtige 
for at skabe gode og holdbare resultater.

I en bestyrelse vil det være godt, hvis der 
er gode ledelsesmæssige kompetencer og en 
oprigtig interesse for virksomheden. Besty-
relsesmedlemmerne skal have den fornødne 
tid samt evnen til at lytte til andres syns-
punkter. Medlemmerne skal være selvstæn-
dige individer, der kan sige deres mening 
på en sober måde. Bestyrelsen skal arbejde 
langsigtet for, at den daglige ledelse kan rea-
lisere virksomhedens mål.
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BESTyRElSESmEDlEm 
Har du brug for et bestyrelsesmedlem 
med bred indsigt i dansk erhvervsliv 
og specialindsigt i den grafisk branche, 
så er direktør for New Way Consul-
ting Jan Tanderup Petersen et godt 
bud. 

Via et stort engagement og 16 års 
erfaring som iværksætter kan Jan 
Tanderup Petersen bidrage til, at der 
sættes målrettet fokus på det som 
skaber værdi i virksomheden. 

Jan Tanderup Petersen deltager aktivt 
i selve udførelsen af strategien og 
processen starter med analyse af virk-
somhedens problemstillinger gennem 
1-2 dages ophold i virksomheden.

Tanterne ud af bestyrelserne
Professionel sparring kan være afgørende, når virksomheden 
skal lære at tjene penge samt tænke langsigtet og strategisk

 otte | bestyrelsen




