
Inspiration til strategilægning 
og opfølgning med fokus på de 
værdiskabende samarbejds-
relationer mellem bestyrelsen 
og ledelsen i strategiarbejdet

	 Kl.	9.00 Registrering og kaffe

	 Kl.	9.30 Velkomst med introduktion til strategitemaet  
og dagens program 
v. Jørgen Ulrik Jensen, adm. direktør, Pluss 

	 Kl.	9.40 Den danske styringsmodel set udefra  
– en personlig oplevelse af kulturen, beslutningsrammen og 
relationen til ejeren i danske offentlige bestyrelser 
v. Henk A. van der Liet, professor ved Universiteit van Amster-
dam og bl.a. bestyrelsesmedlem i UC Nord og bestyrelses- 
formand for Forfatterskolen i København

	 Kl.	10.10 Modernisering af velfærdsstaten gennem bestyrelser
v. Waldemar Schmidt, tidl. koncernchef i ISS, bestyrelses-
formand i Energi E2, medlem af første Nørby-udvalg og nu 
formand for Copenhagen Goodwill Ambassador Corps, der har 
skabt debatoplægget ”Fremtidens danske samfundsmodel”

	 Kl.	10.40 Kaffepause

	 Kl.	11.10 Udnyt bestyrelsens kompetencer bedst muligt i det  
strategiske arbejde
v. Kurt Klaudi Klausen, professor og bl.a. formand for  
Nyborg Gymnasium

	 Kl.11.40 Bestyrelserne i spidsen for kvalitetsløft af fremtidens 
uddannelser – ministeriet, ledelsen og bestyrelsens rolle i ud-
fyldningen af de nye rammer for uddannelser og realiseringen 
af regeringens vision om ”uddannelse til alle” 
v. Christine Antorini, Undervisningsminister 

	 Kl.12.00 Frokost

	 Kl.	13.00 Workshop: Uddannelsessektoren
Moderator: Søren Tholstrup, Pluss 
Oplæg:

 1   Uddannelse til flere for færre midler i skærpet  
konkurrence mellem uddannelsesinstitutionerne

 v. Stefan Hermann, rektor for Metropol og bl.a.  
 bestyrelsesmedlem af bestyrelsen for DEA, Danmarks   
 Erhvervsforskningsakademi

 2   Ledelsens parløb om at skabe strategisk sammenhæng 
mellem klar institutionsprofil og pædagogiske mål

 v. Karl- Henrik Jørgensen, rektor for Greve Gymnasium

 3   Balancen mellem at justere indsatser og tilpasse  
strategien, når ejerfokus skifter, nye udfordringer  
dukker op, og indsatserne ikke slår til

 v. Peter Zinck, bl.a. bestyrelsesformand på Tietgen

 Debat  Indkredsning af 3-5 læresætninger om bestyrelsens rolle i at 
udvælge de strategiske fokuspunkter og omsætte dem i praksis.
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	 Kl.	13.00 Workshop: Kultursektoren
Moderator: Lene Bak, Pluss
Oplæg:

 1  Kulturinstitutioner mellem oplevelsesøkonomi  
og faglige satsninger

 v. Jens Nielsen, fritids- og kulturchef i Greve Kommune   
 og bl.a. medforfatter til bøgerne: 
 ”Strategisk kulturledelse i Danmark” og ”Government  
 og governance i Øresundsintegrationen” 

 2  Aktiv involvering af bestyrelseskompetencer i strategi-
lægning, organisering og proces

 v. Flemming Lindeløv, bl.a. bestyrelsesformand for   
 Designmuseum Danmark 

 3  Bestyrelsens rolle og mulighed for opfølgning på kunstne-
riske satsninger, offentligheds-/ejerkrav og drift

 v. Nicole Langkilde, bl.a. bestyrelsesmedlem i teatret   
 Grob og adm. direktør i LS Flag

 Debat  Indkredsning af 3-5 læresætninger om bestyrelsens rolle at  
udvælge de strategiske fokuspunkter og omsætte dem i praksis.

	 Kl.	13.00 Workshop: Forsynings- og infrastruktursektoren
Moderator: Søren Peter Nielsen, EY
Oplæg:

 1  Prispres, stigende energi- og miljøhensyn i et lokal- 
patriotisk politisk miljø

 v. Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA

 2  Veje til effektivt at udnytte direktionens viden og  
 ressourcer i bestyrelsens strategilægning  

 v. Flemming Enevoldsen, bestyrelsesformand for Esbjerg   
 Havn og CEO DC Foods, Executive Vice President

 3  Bestyrelsens styring af strategisk målopfyldelse på 
koncern- og datterselskabsniveau i et selskab med vidt 
forskellige forretningsområder organiseret i et forgrenet 
net af hel- og delejede datterselskaber

 v. Søren Egge Rasmussen, bestyrelsesformand for NRGi

 Debat  Indkredsning af 3-5 læresætninger om bestyrelsens rolle i at 
udvælge de strategiske fokuspunkter og omsætte dem i praksis.

	 Kl.	15.00 Kaffe

	 Kl.	15.15 Et liv i samfundets tjeneste 
v. Fritz Schur, der har stået i spidsen for de største danske 
offentlige selskaber som SAS, Dong og Post Danmark i deres 
afgørende transformationsperioder

	 Kl.	15.45 Kåring af årets offentlige bestyrelse 
v. Carsten Fode, advokat, Kromann Reumert

	 Kl.	16.00	 Afrunding af konferencen og farvel
v. Jørgen Ulrik Jensen
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