
 

   

 

 

 

 

 

Hammelev, 17. oktober 2016 

P R E S S E M E D D E L E L S E 

Virksomheder, som har en professionel ekstern bestyrelse skaber dokumenterbart bedre 

resultater end virksomheder, der forsøger at klare sig uden. Samtidig bliver kompleksiteten 

ved at drive selvstændig virksomhed stadig større. 

Det har fået HER – Haderslev Erhvervsråd – til at etablere netværk og en database for erfarne 

ledere og specialister, der har lyst og evne til at bistå andre virksomheder ind i fremtiden.  

”Vi får allerede i dag en del forespørgsler om bestyrelses-temaet og emner til det. Vi opbygger 

derfor nu en database og efterfølgende en kompetenceklynge blandt erhvervsfolk, som gerne vil 

arbejde med bestyrelsesarbejde. Vi vil hjælpe virksomheden med at finde de rigtige personer med 

de rigtige kompetencer til bestyrelsen. En god bestyrelse består nemlig af personer, som supplerer 

virksomhedens ledelse og ikke kun kan de samme ting”, siger udviklingskonsulent Jan Hyldal fra 

HER, som er initiativtager til netværket og har videreudviklet ideen sammen med nogle 

erfarne bestyrelsesfolk.  

Specialistviden påkrævet 

At have en professionel bestyrelse giver mere kredit i omverden, eksempelvis i banken eller hos 

samarbejdspartnere, fordi de anerkender, at ejeren eller direktøren seriøst lader sig kigge i 

kortene og vil dygtiggøre sig ved at have folk omkring sig, der kan noget andet og supplerende til 

det, man selv kan. Samtidigt sikres det, at lovgivning og formalia bliver overholdt – selvom 

bestyrelsesarbejde ikke behøver at være firkantet eller formalistisk.  

”Man skal have den rigtige bestyrelse, hvor man får den helt rigtige specialistviden ind i den 

aktuelle situation – og skifte regelmæssigt ud i bestyrelsen for at sikre udvikling og dynamik. Det 

er god virksomhedsskik. Et godt bestyrelsesmedlem er en specialist, der kender loven, og ved 

noget særligt på et givent område. Lige som en håndværker, der er specialist på enten  

 



 

 

 

 

murerarbejde eller VVS-arbejde. Men begge er håndværkere. Sådan er det også med 

bestyrelsesmedlemmer. Ingen er schweizerknive, der kan alt. Det er en illusion. Og man skal 

sætte hold efter udfordringen”, siger Jan Hyldal.  

Interesserede kan melde sig  

I det nye koncept bygger databasen på lokale og til dels regionale bestyrelsesmedlemmer og 

specialister. Interesserede kan melde sig hos HER, hvorefter der vil være en gennemgang af 

erfaring, kompetence og personlighed. Der skal både være den nødvendige viden, men også 

den rette kemi i en god bestyrelsessammensætning, og de match skal databasen sikre. HER 

vil indkalde til et snarligt informationsmøde om bestyrelsesarbejde generelt og også tilbyde 

et grundlæggende kursus i bestyrelsesarbejde for medlemmer og folk i bestyrelsesdatabasen.  

”Vi vil professionalisere bestyrelsesarbejdet yderligere, sætte det i system lokalt og dermed skabe 

yderligere værdi som kontor for erhvervsfremme. Vi har kun mødt positiv respons fra de erfarne 

bestyrelsesfolk og erhvervsledere, vi har delt ideen med, så vi er overbeviste om, at det skaber 

god medlemsværdi og bidrag til vækst i Haderslev Kommune”, slutter Jan Hyldal, der mener, at 

en stærk og dygtig bestyrelse altid vil være en god investering for virksomhederne. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jan Hyldal på mail; jan@her.dk eller mobil 51510750 
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