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Når bestyrelsen skaber værdi Torben Ballegaard Hent PDF Torben Ballegaard giver næring til det ambitiøse
og engagerede bestyrelsesmedlem, som gennem sit hverv ønsker at tilføre reel værdi til virksomheden.

Bestyrelsens eksistensberettigelse er ikke kun at sikre forsvarlig bagudrettet kontrol med selskabet, men i lige
så høj grad at være en aktiv værdiskaber af fremtiden. Bestyrelsen skal med sin sunde fornuft rådgive, vejlede
og støtte virksomhedens ledelse og kunne forstå det globale landskab, som virksomheden fungerer i, og det
potentiale, den står over for. Bestyrelsen skal lytte til virksomhedens kunder, leverandører og interessenter.
Den skal på helt jordnær vis forstå virksomhedens fundamentale værdiskabelse, forretningsmodel og kultur

og dens samspil med sine omgivelser.

På den baggrund skal bestyrelsen – med gode spørgsmål – bidrage til udviklingen af virksomhedens strategi,
og den skal forvisse sig om, at strategien virkeliggøres. Derved bidrager bestyrelsen for alvor til

virksomhedens liv og vækst.

Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen 2015.
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