Arrangement hos Lidegaard Revision & Rådgivning
i Brædstrup.
Onsdag 22. marts kl. 16:00-19:30

Den værdifulde Bestyrelse
i små og mellemstore virksomheder
Mange ejerledede små og mellemstore virksomheder kan have stor gavn af en bestyrelse
at læne sig op af. Om det gælder udvikling af virksomheden, bedre struktur på hverdagen,
generationsskifte eller måske spørgsmålet om man skal ansætte nye og flere
medarbejdere.
Nogle har allerede i dag en bestyrelse bestående af familie og gode venner, men overvejer
at udvide eller ændre i sammensætningen af bestyrelsen så der kommer en eller flere
eksterne øje på virksomheden.
På et par timer får du stor indsigt i, hvad du kan forlange og forvente af en professionel
bestyrelse uden at det koster dig en formue.
Du kommer fra mini-seminaret med nye ideer og indsigter til hvordan du kommer godt
videre i dine overvejelser omkring en bestyrelse - eller ændringer i bestyrelsen.
Vi arbejder aktivt med følgende spørgsmål:
• Hvordan kommer du bedst i gang med en bestyrelse – eller ny bestyrelse?
• Hvad er værdien af en bestyrelse?
• Hvad er investeringen i at få en bestyrelse?
• Hvad kan vi forlange og forvente af en bestyrelse der skal skabe værdi?
• Hvordan sikrer vi at bestyrelsen husker at arbejde for ejerlederen og altid
virksomhedens bedste?
• Hvordan kommer vi bedst videre fra en f.eks. familie-baseret bestyrelse
til en mere professionel bestyrelse?
• Hvad er tidsplanen i at få en bestyrelse til at fungere optimalt?
Seminaret er en blanding af oplæg og workshop og ligger op til maser af dialoger og
spørgsmål da sigtet er at klæde alle bedst muligt på til evt. at arbejde videre med den
værdifulde bestyrelse.

Oplægsholder Lars Egsvang Rasmussen,

har mange års erfaring med bestyrelser i små og
mellemstore virksomheder og er selv professionel
formand og -medlem i flere bestyrelser.
Hans rolle er at styre arbejdet i bestyrelserne,
starte bestyrelsen op, sparre med ejerleder og
øvrige medarbejder. Desuden at sikre fremdrift i
virksomhederne med respekt for ejerlederens
pengepung og ønsker for fremtiden.
Lars er desuden underviser, coach, mentor,
sparringspartner og konsulent ude i mange
private og offentlige virksomheder.
I mange år har han hjulpet iværksættere og
vækstvirksomheder med at holde fokus på
vedvarende udvikling af både virksomheden og
medarbejderne.

Deltagelse:

Der er et begrænset antal pladser og der er en betaling på 795 kr. eksklusive moms pr.
deltager.

Arrangementet afholdes:

Onsdag 22. marts kl. 16:00-19:30
Sted: Lidegaard Revision, Jernbanegade 3, Brædstrup
Tilmelding: 7575 2611
----------------------------------

Oplægsholder Lars Egsvang Rasmussen arbejder med bestyrelser efter følgende
retningslinjer:

Værdi
Samarbejdet i bestyrelsen, med ejerleder, direktionen, ledelsen og øvrige medarbejderstab
skal altid være værdifuldt. En professionel bestyrelse – eller bestyrelsesmedlem – skal
tænke i planer og opgaver der giver værdi for virksomheden frem i tiden. Alle beslutninger
og tiltag skal være gavnlige for virksomheden.

Energien og viljen til at bidrage
Når jeg træder ind i en bestyrelse er jeg ivrig og nysgerrig efter hurtigt at lære

virksomheden at kende. Nærmest lidt over energisk. For mig er en bestyrelse nemlig ikke
bare en gruppe af mennesker der kontrollerer og sætter retning for en virksomhed. Det er
et team af mennesker, der på alle mulige måder vil søge at hjælpe ledelsen til at udvikle
virksomheden og de mennesker der er driver den.

Respekt for virksomhed
Det er med stor respekt for både virksomhed og ejer jeg går ind i opgaven med at være
aktiv i bestyrelsen. Mine tanker er ikke at lave om – men at optimere og sætte gang i lige
netop det som kan udvikle virksomheden. Respekten for ejer og økonomien i virksomhed
skal derfor altid være i fokus.
Det som er skabt skal udvikles og bevares. Det skylder vi virksomheden.

Erfaringer
Min erfaring dækker fra opstart af bestyrelser, systematisering af bestående bestyrelser,
generationsskifte i bestyrelser og til aktiv deltagelse i fungerende bestyrelser. Fokus har,
fra min side, ofte været på SMV der ønsker fokus på omsætning, strategi, udvikling,
systemer der gavner hverdagen og udvikling af mennesker.
Lars Egsvang Rasmussen er uddannet NLP Master, Merkonom og Board Assure
bestyrelsesuddannelse.

Husk tilmelding på: 7575 2611

