
 

 
 

 

 
 

Informationsmøde om  

Bestyrelseskvinder  
 

▪ Kom og hør nærmere om Bestyrelseskvinder, og find ud af om det er noget for dig.   

▪ Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig ved sekretariatet.   

 

Dato: 28. august kl.17:00-19:00  
Sted:       Vesterballevej 5, 7000 Fredericia.  
  

 

 

 

Informationsmøde 

For ca. 1 år siden mødtes gruppen af kvinder, der er interesseret i bestyrelsesarbejde første gang på opfordring fra 
Væksthus Midtjylland. Siden da er det gået stærkt. I dag er netværket oppe på 61 betalende medlemmer, som til 
sammen har over 100 bestyrelsesposter. Netværket består af et mix af erfarne, men også kommende, 
bestyrelseskvinder. Netværket har fokus på små og mellemstore virksomheder, og hvordan en professionalisering af 
deres bestyrelser kan støtte dem i deres udvikling. Vi har nu en vision om, at netværket skal være landsdækkende, 
da vi oplever en stigende efterspørgsel fra interesserede virksomheder og kvinder. 

Derfor afholder Bestyrelseskvinder informationsmøde i Fredericia, hvor du har mulighed for at komme og høre mere 
om, hvem vi er, og hvad du kan få ud af at blive en del af vores netværk.  

På mødet vil initiativtager til Bestyrelseskvinder Mie Krog, Formand Lone Lindquist, Næstformand Hanne 
Christensen og medlem Gitte Glibstrup deltage og give indblik i Bestyrelseskvinder. Såfremt du er interesseret i at 
deltage bedes du sende en mail til Bestyrelseskvindernes sekretær: sekretariat@bestyrelseskvinder.dk, med dit 
navn, e-mail, stilling og virksomhed.  

Skulle du kende andre kvinder, der har kvalifikationer til at yde bestyrelsesarbejde og interesse for netværket, er du 
velkommen til at give denne invitation videre. Du er velkommen til at læse mere om os på vores hjemmeside 
www.bestyrelseskvinder.dk eller på vores sociale medier www.facebook.com/bestyrelseskvinder eller 
www.linkedin.com/bestyrelseskvinder.   

  

Take away: Bliv klog på hvad bestyrelseskvinder, og hvad vi kan tilbyde dig.  
Tilmelding: Senest d. 24. august på   sekretariat@bestyrelseskvinder.dk - Deltagelse er gratis. 

 
 

 

Agenda for mødet 

1. Velkomst v. Hanne Christensen 

2. Ambition for Bestyrelseskvinder v. Mie Krog  

3. Præsentation af netværket v. Lone Lindquist 

• Fælles platform 

• Krav til medlemmer  

• Forventninger til involvering 

4. Præsentation af den enkelte deltager 

5. Afrunding og næste step v. Gitte Glibstrup og Hanne Christensen.  
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