
 

1. Halysr vi styr på, om der skal være 

særeje eller fælleseje i vort ægteskab? 

(Ægtepagt om særeje) 

2. Skal vore pensioner gøres til fælleseje 

og deles med den anden i tilfælde af 

skilsmisse? (Pensionsægtepagt)  

3. Har vi styr på, hvem der skal arve 

efter førstafdøde, og hvem der skal 

arve efter længstlevende? 

(Testamente)  

4. Skal arven til vore børn gøres til 

særeje for dem? I så fald skal denne 

arv ikke deles med barnets ægtefælle i 

tilfælde af en skilsmisse. 

5. Har vi styr på, hvad der skal ske, hvis 

en af os bliver alvorligt syg? 

(Generalfuldmagt eller 

fremtidsfuldmagt)  

6. Hvem skal have d 

7.  18 år? (Børnetestamente) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At tage ansvaret for 

udviklingen af din 

virksomhed er den 

vigtigste og mest rigtige 

beslutning, du kan træffe 
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De vigtige spørgsmål: 

 Har du mod på udvikling og på at blive 

udfordret med ærlig sparring og inspiration? 

 Tør du tage ansvaret og invitere et eller flere 

professionelle medlemmer ind i din bestyrelse?  

 Hvilke værdier har du? Hvad tror du på? 

Hvem vil kunne matche dig og din 

virksomhed godt og sikre et godt samarbejde? 

 Har du skabt klarhed over, hvilke opgaver du 

ønsker løst og hvilke forventninger du har til 

din bestyrelse? 

 Har du fundet det første professionelle 

medlem af din bestyrelse, så I sammen kan få 

sat det rigtige hold eller tiltrække de rette 

mennesker?  

 Har du afsat tid og energi til at klæde din 

bestyrelse godt på, så denne så hurtigt som 

muligt kan komme til at levere værdiskabende 

resultater til gavn for virksomheden? 

 Har du et mål om, at arbejdet i din bestyrelse 

skal leve op til de gennemsnitlige statistiske 

værdiskabelsesresultater, som viser en 

forøgelse af bundlinjen på 19 % i år 1 og 31 % 

i år 2, når blot et af bestyrelsens medlemmer er 

professionelt? 

https://www.paulex.dk/erhverv/bestyrelsesarbejde.aspx
mailto:paulex@paulex.dk


Hvorfor en professionel bestyrelse?  

Der er mange grunde til, at en professionel 

bestyrelse kan være en fordel for din virksomhed. 

Den professionelle og effektive bestyrelse består af 

fagligt dygtige medlemmer, som hver især bidrager 

med deres specifikke kompetencer, viden og 

erfaringer med det mål at styrke din ledelse. En 

professionel bestyrelse sikrer tillige, at virksomheden 

følger relevante love og regler, og at der tages 

hensyn til virksomhedens interessenter, herunder dig 

som ejer, investorer, medarbejdere, kunder og det 

omgivende samfund. 

En professionel bestyrelse bidrager til at øge din 

virksomheds værdi og lønsomhed, fordi den 

kommer med nye perspektiver og idéer, og 

identificerer nye forretningsmuligheder, som du kan 

implementere i din virksomhed. En professionel 

bestyrelse kan også skabe tillid og troværdighed over 

for virksomhedens interessenter med fokus på 

virksomhedens omdømme. 

Alt i alt vil en værdiskabende professionel bestyrelse 

være en stor fordel for din virksomhed, da den kort 

og godt bidrager med faglige kompetencer, erfarin-

ger og nye perspektiver, hvis den sammensættes på 

korrekt vis. 

Øg værdien af din virksomhed 
 
Hvis blot et enkelt medlem af din bestyrelse er 
professionelt øges værdien af din virksomhed 
erfaringsmæssigt. Det professionelle medlem vil 
sikre sig, at virksomheden begynder at arbejde 
strategisk i hverdagen med fokus på udvikling og 
tilknytning af de manglende kompetencer, som kan 
være med til at sikre virksomheden længere ud i 
fremtiden.  
 

Målet er på både den korte og den lange bane at få 
en arbejdende bestyrelse, som optimerer din 
virksomhed og skaber resultater i form af: 
 

1. Relevant, udviklende, udfordrende og 
strategisk sparring fra specialister, der 
formår at arbejde sammen til gavn for din 
virksomhed 

2. Arbejde af høj kvalitet fra fagligt dygtige 
bestyrelsesmedlemmer med netop de 
kompetencer, som til enhver tid skal matche 
din virksomheds aktuelle behov 

3. Øget konkurrenceevne og indtjening så du 
får mere tid til den daglige drift og ledelse, 
fordi bestyrelsen hjælper med strategien og 
udviklingen af din virksomhed 

4. Synliggørelse af virksomhedens 
udviklingsmuligheder og afdækning af 
indsatsområder   

 

Overvej nedenstående 7 trin: 

 
 

Hvad kan jeg, Lotte Bliddal, bidrage med? 
Jeg er generalist og har arbejdet som bestyrelsesleder 
siden 2013. Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg 
1. har stor erfaring som formidler og kan udtrykke mig 

klart og forståeligt både mundtligt og skriftligt 

2. kan anvende mit kendskab til innovation, udvikling 

og abstrakt tænkning  

3. kan fortolke lovgivning og give juridisk rådgivning 

4. kan udvikle og håndtere nye arbejdsmetoder i og 

med bestyrelsen og få folk med mig 

5. har stor viden og erfaring med forandringsledelse og 

inddragelse af ledelse og medarbejdere ved 

organisationsudvikling  

6. har erfaring med strategiudarbejdelse og eksekvering 

7. har en solid interview og samtaleteknik  

8. kan yde ad hoc hjælp og sparring inden for 

ledelsesopgaver  

9. er god til at opsøge ny viden, dykke ned i nye 

områder og omsætte til strategi og handleplan  

10. kan konfliktmægle og mediere ved uenigheder i 

ejerkreds, bestyrelse eller ledelse 

11. kan anvende min viden om ejerforhold, exit-

programmer og virksomhedsoverdragelser 

12. er god til at give konstruktiv kritik og få det bedste 

frem i andre 

13. kan arbejde i værdiskabende bestyrelser 

Indstilling til bestyrelsesledelse  
Jeg tror på UBUNTU og på, at hvis jeg er god, så 

gør jeg dig god, og så gør du en anden god. Jeg vil 

UBUNTU og har et mål og oprigtigt ønske om at 

spille alle omkring mig gode og selv blive bedre. 

Vi mennesker gør det så godt, vi kan, og vi har alle 

et oprigtigt ønske om at skabe værdi for os selv og 

andre.  

Og så tror jeg helt overordnet på, at man viser 
sit værd ved at gøre noget svært. 


