
 

c/o Frederikssund Golfklub 
Skovnæsvej 9, 3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 

TAK FOR SIDST 
FREDERIKSSUND ERHVERVSNETVÆRK DEN 28 MAJ 2021  

TUSIND TAK FOR ET FANTASTISK MØDE!  
HVOR VAR DET HERLIGT AT VÆRE FYSISK SAMMEN IGEN! 

Præsentationsrunden bar i den grad præg af lettelse 
over, at alle nu er i gang igen – og der var positive og 
glade meldinger hele vejen rundt. Der er nu ovenikø-
bet flere virksomheder med mangel på arbejdskraft. 

Dagens indlægsholder var Peter Thrane Borregaard – 
unplugged (= uden brug af nogen form for tekniske 
hjælpemidler i præsentationen :-) ). Emnet var profes-
sionelle bestyrelser m.v., og han gik direkte til konklu-
sionen:  

Hvem: De rigtige mennesker. 
Hvornår: Nu – det er aldrig for tidligt. 

Med udgangspunkt i sit 
eget professionelle virke i 
bestyrelser og repræsen-
tantskaber m.v. fortalte 
Peter os om forskellige 
typer bestyrelser i for-
skellige typer virksomhe-
der, fordele og udfordrin-
ger. 

Det var især budskabet 
om, at en moderne besty-
relse er en fremad-
fokuserende sparrings-
partner for ledelsen, der 
vant genklang. Desværre 

findes den gammeldags type bestyrelser med primært 
fokus på bagudrettede afrapporteringer stadig mange 
steder, og det er sjældent specielt befordrende for en 
virksomheds fremadrettede udvikling.  

Peter kom også ind omkring det særlige forhold, der 
gælder bestyrelsen i en ejerledet virksomhed, den 
nødvendige ambitionsniveau-afstemning, den altafgø-
rende menneskelige kemi og udfordringerne ved at 
vælge en bestyrelse, der kompetencemæssigt supple-
rer ledelsen. 

Efterfølgende fik personlige erfaringer, spørgsmål og 
ide-udveksling tiden til at flyve afsted – og da vi lukke-
de mødet, kunne vi gå derfra med dén der gode følel-
se af, at dette netværk i høj grad er noget helt særligt. 

Der skal også lyde et stort tillykke til  
Jacob med endnu et år med titel som 
”Årets Kursuscenter” 

 

De bedste hilsner fra  

Jørgen, Michael, Betina og Dorthe 

 

Datoer for 2021 

25. juni – sommerferie – 20. august, 24. september, 
29. oktober og 26. november 


