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Bestyrelserne rykker tættere på driften af virksomheden, mødes hyppigere, kigger mere forlæns og deltager i
det hele taget i mange flere af virksomhedens processer. Det er ikke længere muligt at planlægge 5 år frem og

nøjes med et hyggeligt møde 4 gange om året. Bestyrelsen skal være aktiv, og den skal skabe værdi.
Forfatterne viser, hvad bestyrelsens nye agenda er, hvad formandens rolle er og hvordan den udleves. De

viser, hvad bestyrelsens kompetencer skal være, hvordan medlemmerne rekrutteres og de beskriver hvordan
bestyrelsen får mest muligt ud af samarbejdet med direktionen. Bogen er skrevet på baggrund af samtaler med
Danmarks 10 vigtigste bestyrelsesformænd. Vi har spurgt dem, hvad de gør, hvordan de gør det og hvad der
virker. Og det er der kommet en håndværks-orienteret og brugsorienteret praktisk guide ud af. Ole Andersen
Vagn Sørensen Niels De Coninck Michael Ring Klaus Nyborg Lone Føns Jens Moberg Marianne Philips

Christian Dyvig Thomas Thune Andersen
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