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Nyt  

Bestyrelseskursus 
 

Næste datoer: 
d. 5.-6. februar 

eller 

9.-10. april 

Styrk bestyrelsesarbejdet 
 
En stærk bestyrelse består af forskellige personligheder med hver deres sæt af 

kompetencer og erfaringer. En forudsætning for godt, værdiskabende 

bestyrelsesarbejde og –samarbejde er, at bestyrelsesmedlemmerne har en fælles 

referenceramme for virket som bestyrelse.  At hvert bestyrelsesmedlem kender sin 

rolle og sit ansvar og har et klart billede af, hvad der skal udføres og leveres 

sammen med sine bestyrelseskollegaer. 

 

DANVA og Dansk Fjernvarme tilbyder derfor et dybdegående 2-dages internat, hvor 

bestyrelsesmedlemmer får indblik i forsyningssektorens strategiske udfordringer og økonomiske 

forhold, de juridiske rammer samt god praksis indenfor selskabsledelse og bestyrelsesarbejde.  

 

Målgruppe 

Kurset retter sig mod såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer. Det vil være en fordel, at så 

mange som muligt deltager fra den samme bestyrelse, så alle får den samme faglige 

referenceramme omkring bestyrelsesarbejdet. På kurset drøftes det formidlede i forhold til egen 

praksis.     

 

Indhold 

Kurset består af 3 moduler fordelt over 2 dage.  

Modul 1: De formelle styringsmæssige rammer om selskaberne og bestyrelsesarbejdet 

med fokus på de regulatoriske forhold, herunder ejerdialogen med kommunen, bestyrelsens 

opgaver og ansvar, styringsredskaber (ejeraftale, vedtægter, forretningsorden mv.), inhabilitet, 

tavshedspligt mv.   

Modul 2: Godt bestyrelsesarbejde og –samarbejde med fokus på samspillet med den daglige 

ledelse, bestyrelsens organisering, herunder bestyrelsesledelse og formandens rolle, det effektive 

bestyrelsesmøde, bestyrelsen som et arbejdsfællesskab og gruppedynamikker i samarbejdet, samt 

introduktion til vigtige bestyrelsesværktøjer.  

Modul 3: Bestyrelsens strategiske ageren og –samarbejde. Med baggrund i en introduktion til 

de generelle udviklingstendenser i forsyningssektoren inviteres deltagerne til en dialog om de 

strategiske drøftelser og overvejelser, der kan komme på dagsordenen i de enkelte 

selskabsbestyrelser. Der vil være fokus på vilkårene for strategiarbejde, herunder med vægt på 

bestyrelsens rolle og funktion i forhold til strategilægning, opfølgning på strategi, økonomistyring og 

strategisk risikostyring.   

 

Kurset er praksisorienteret og faciliteret af erfarne konsulenter, bestyrelsesformænd og direktører. 

Der vil være vekselvirkning mellem teori og praksis med faglige oplæg i kombination med cases, 

dialog og dilemmaspil. Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber vil være 

den gennemgående referenceramme og røde tråd i alle modulerne. 

 

Undervisere 

Jørgen Ulrik Jensen, Pluss og Line Markert, Horten 

samt erfarne direktører, bestyrelsesformænd og revisorer fra forsyningsbranchen. 
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Der kan forekomme mindre ændringer i program.  

 

Praktiske oplysninger 

 Næste kurser afholdes d. 5.-6. februar 2018 i Vandhuset, Skanderborg samt d. 9.-10. april 

på Sjælland. Der vil blive planlagt flere kurser i efteråret 2018. 

 Prisen for medlemmer af DANVA er 7.900kr/deltager for de 4 første medlemmer af en 

bestyrelse, herefter 5.600 kr/deltager for de resterende medlemmer. 

 Undervisningsmateriale, forplejning, middag og overnatning er inkluderet i prisen.  

 Tilmelding sker via danva.dk/arrangementer eller danskfjernvarme.dk/arrangementer eller 

ved mail til hb@danva.dk. 

 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 

Louise Andersen, DANVA, la@danva.dk, tlf. 87 93 35 64 eller  

Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme, lmo@danskfjernvarme.dk, tlf. 76 30 80 25 

 

MODUL 1 
STYRINGSMÆSSIGE RAMMER 
 

 

MODUL 2 
GODT BESTYRELSESARBEJDE 
OG –SAMARBEJDE 

 

MODUL 3 
BESTYRELSENS STRATEGISKE 
AGEREN 

 
DAG 1 
Introduktion til kurset og 
præsentation 
DANVA, Dansk Fjervarme og 
Pluss 
 

Værd at vide om 
forsyningssektoren 

Direktør fra DANVA/Dansk 
Fjernvarme 
 
De formelle styringsmæssige 
rammer  

Selskabsformer, 
styringsdokumenter, god 
selskabsledelses mv. Fokus på de 
regulatoriske forhold og 
styringsmæssige rammer, 
bestyrelsens ansvar og 

forpligtigelse, krav om inhabilitet 
og tavshedspligt mv. 
Horten og Pluss 
 
Ejer- og myndighedsdialog 
Samspil med ejeren og 
forbrugerne, ejerkommunikation, 
ejerønsker, forbrugerønsker og 
bestyrelsens mål 
Bestyrelsesformand, Pluss og 
Horten 
 
Opsamling om styrings- og 
ejerdialog  
Horten og Pluss 

 

 
Udvikling af godt 
bestyrelsesarbejde 
Roller, funktioner og værktøjer 
Pluss  

 
Bestyrelsens samarbejde 
Bestyrelsen som 
arbejdsfællesskab og team, 
kommunikation, kompetencer, 
dilemmaer etc. 
Dilemmaspil 
Pluss 

 
Middag og socialt samvær  
I løbet aftenen vil der været 
mulighed for at fortsætte 

dilemmaspil på tværs af selskaber 
efter interesse. 
 
 
DAG 2 
Samarbejdet mellem 
bestyrelsen og direktionen 
Bestyrelsens 
informationsgrundlag, modspil og 
medspil, den løbende kontakt 
mellem bestyrelse, 
bestyrelsesformand og ledelsen, 
direktørkontrakt mv.  
Direktør og Pluss 
 
Følg eller forklar – hvordan? 
Opsamling om godt 
bestyrelsesarbejde 
Pluss 

 

 

Forsyningssektorens 
strategiske udfordringer 
Forsyningsselskaberne 
strategiske fokusområder, 
strategimodeller og –metoder, 
bestyrelsens rolle i forbindelse 
med strategilægning mv.  
Pluss 
 

Når bestyrelsen skal handle 

strategisk 
Interessenthåndtering, 
fremgangs-måder ved og 
bestyrelsens involvering i 
strategilægning, 
strategiopfølgning mv.  
Dilemmaspil 
Pluss 

 
Kontrol og styring af økonomi 
og risici 
Bestyrelsens nødvendige og 
tilstrækkelige styringsgrundlag. 
Økonomi set i 
bestyrelsesperspektiv. 
BDO 
 

Opsamling 
Opsamling og ”Bogføring” af 
indsigter  
 


