
Næstved Erhverv
Sct Peders Kirkeplads 14 B

4700 Næstved

Tlf. 55 88 55 44

ne@naestvederhverv.dk 

www.naestvederhverv.dk

Om Næstved Erhverv

Vi tilbyder iværksættere og virksomheder 
adgang til faglige netværk, inspiration,  
vejledning og sparring om køb, salg, drift, 
opstart, etablering og udvikling af virksomhed. 
Vores service er gratis.

Bestyrelseskursus  
for ejerledere
- Skab værdi på bundlinjen med en  
professionel bestyrelse



Tak til vores 
samarbejdspartnere

Bestyrelseskursus  
for ejerledere

Indtjeningen er markant større i ejerledede virksom-
heder med eksterne bestyrelsesmedlemmer sam-
menlignet med virksomheder, der ingen bestyrelse 
har, eller hvor bestyrelsen er sammensat af familie-
medlemmer og nære relationer. Det viser en under-
søgelse foretaget af CBS i 2019 blandt hele 4000 
ejerledede virksomheder. 

Kurset henvender sig til dig, der ønsker at øge din 
virksomheds konkurrencekraft gennem etablering  
af en professionel bestyrelse, som kan give dig 
kvalif  ceret med- og modspil som leder – eller gerne 
vil optimere din eksisterende bestyrelse.

Kursusleder er Keld Harbo, der har mange års per-
sonlig erfaring med vækstskabende bestyrelses-
arbejde i mere end 50 virksomheder – heraf 33 som 
bestyrelsesformand. I løbet af fre kursusdage møder 
du – udover Keld Harbo – et hold af erfarne under-
visere, der vil give dig lige præcis den grundlæggende 
viden, de konkrete redskaber og de personlige råd, 
der gør dig i stand til at etablere en professionelt 
arbejdende bestyrelse til gavn for din virksomheds 
bundlinje.

Når du har gennemført kurset, er du bl.a. klædt på  
til at:
• Etablere en ny bestyrelse
•  Løfte en eksisterende bestyrelse til et 

professionelt niveau
•  Skabe grundlag for et udbytterigt samarbejde 

mellem bestyrelse og ledelse
•  Overholde lovgivning og best-practice i forhold til 

bestyrelsesarbejdet
• Bruge bestyrelsen til at skabe vækst og udvikling.

Kurset afsluttes med et diplom som nemt kan føjes  
til din LinkedIn-profl.

Se den fulde undervisningsplan her 

Spørgsmål
Kontakt senior erhvervskonsulent  

Rune Lerke på telefon 29 92 40 33 eller  
rnyler@naestvederhverv.dk

Sted
ZBC
Handelsskolevej 3
4700 Næstved

Tidspunkt
Torsdag den 10. november 2022 kl. 8.30-17.15
Torsdag den 24. november 2022 kl. 12.00-9.00
Torsdag den 1. december 2022 kl. 09.00-16.45
Torsdag den 8. december 2022 kl. 12.00-19.00

Tilmeldingsfrist
Torsdag den 3. november 2022. 
Tilmelding: 
www.zbc.dk/bestyrelseskursus/tilmelding

Pris
Kr. 9.995,- ex moms  
inkl. materialer og forplejning

https://naestvederhverv.dk/arrangementer/bestyrelseskursus-efteraar-2021/
http://www.zbc.dk/bestyrelseskursus/tilmelding

