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BoardPartner er en erhvervsforening 
for erfarne bestyrelsesfolk, der 
arbejder professionelt i og med 
bestyrelser og brænder for at gøre en 
forskel i udviklingen af danske 
virksomheder. 

BoardPartner er leverandør af erfarne 
bestyrelsesmedlemmer. BoardPartner 
faciliterer den proces, der fører til, at 
virksomheden får præcis de 
bestyrelsesmedlemmer, som dens 
situation og potentiale kræver. 
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1. Bestyrelsen som gruppe: 
 

Holder bestyrelsen sig selskabets strategi for øje og bruger den i bestyrelsesarbejdet? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2.  (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:  

 

Drøfter bestyrelsen løbende selskabets fremtidige strategi? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:  

 

Kan bestyrelsen som gruppe gøre bestyrelsesarbejdet mere effektivt? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Ja) Jeg vil foreslå:   

Bruger bestyrelsesmedlemmerne den fornødne tid på bestyrelsesarbejdet? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Har medlemmerne den fornødne indsigt i selskabets forretningsområder, marked og kunder? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Møder bestyrelsesmedlemmerne velforberedte til bestyrelsesmøderne? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Bidrager bestyrelsesmedlemmerne med kvalificeret viden og kvalificerede synspunkter? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Er der de fornødne kompetencer set i fht. selskabets strategi?  
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   
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2. Ledelse – formand og direktør 
 

Holder formanden sig selskabets strategi for øje og sikrer sig at bestyrelsen løbende drøfter 
virksomhedens strategiske udvikling? 

1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Sikrer bestyrelsesformanden sig, at det nødvendige beslutningsgrundlag er til stede til møderne? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Kan formanden bidrage til at gøre bestyrelsesarbejdet mere effektivt?  
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Ja) Jeg vil foreslå:   

Bruger formanden den fornødne tid på bestyrelsesarbejdet, og møder han/hun velforberedt? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Bidrager direktøren med det nødvendige beslutningsgrundlag for bestyrelsens drøftelse af 
virksomhedens strategiske udvikling? 

1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Rapporterer direktøren således at bestyrelsen kan varetage selskabets overordnede ledelse? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Kan direktøren bidrage til at gøre bestyrelsesarbejdet mere effektivt? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Ja) Jeg vil foreslå:   

Er direktøren velforberedt til bestyrelsesmøderne?  
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   
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3. Din egen indsats 
 

Holder du dig selskabets strategi for øje og bruger den i dit bestyrelsesarbejde? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Oplever du, at du er med til at træffe beslutninger om alle væsentlige forhold i selskabet? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Kan du bruge direktørens rapportering i dit bestyrelsesarbejde? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Mener du at bestyrelsen mødes hyppigt nok, og at møderne har den varighed, det indhold og den 
struktur, der sikrer de fornødne drøftelser? 

1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Kan du bidrage til at gøre bestyrelsesarbejdet mere effektivt? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Har du den fornødne indsigt i selskabets forretningsområder, marked og kunder? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Møder du velforberedt til bestyrelsesmøderne og hvor meget tid bruger du, inkl. forberedelse? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   

Bidrager du med kvalificerede synspunkter og kvalificeret viden på bestyrelsesmøderne? 
1. ☐ Ja, i høj grad. ☐ Ja, i overvejende grad. ☐ Nej, i mindre grad. ☐ Nej, slet ikke.  
2. (Hvis Nej) Jeg vil foreslå:   
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