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KARINA ”WHO”?
Erhverv

• Founder og ejer af bestyrelsesnetværket AROS BOARD, 
rådgivningsvirksomheden Karina+ samt ledernetværket 
24H For Executives

• Baggrund: Danske Bank, Salling Group, Vestas og Solitwork

Bestyrelsesposter

• Professionelt bestyrelsesmedlem på fuldtid – arbejder aktivt i 
17 bestyrelser og 2 Advisory Boards

Strategiske bestyrelseskompetencer

• Strategi og ledelse

• HR/Organisationsudvikling/Branding

• Digitalisering

• Forretningsudvikling

• Finansiering/kapitalfremskaffelse



AROS BOARD

• BESTYRELSESUDDANNELSEN DEL 1, 2 & 3

• Akkrediteret uddannelse med 5 ECTS-point

• Bestyrelsesseminarer

• CV-kurser

• Eksklusivt bestyrelsesnetværk med 250+ medlemmer

• Rekruttering til bestyrelser og advisory boards

• 28 poster i 2021



DE 7 TRIN

• En praktisk manual til bestyrelsesarbejde

• Pensum på Bestyrelsesuddannelsen

• Udkom den 1. august 2020 

• Nu som e-bog og lydbog



NUVÆRENDE BESTYRELSESPOSTER



FRITID:
PASSIONERET LØBER



DET VÆRDISKABENDE 
BESTYRELSESARBEJDE 
- I EN KRISETID



2020: 
ET TILBAGEBLIK 
PÅ COVID-19



FIRE AFLEDTE ØKONOMISKE SCENARIER 
PÅ BAGGRUND AF COVID-19

Scenarie 1

”Tilbage på sporet”
• Turbulens i Q1 og Q2

• Ny vækst i Q3 og Q4

• Markedet virker

COVID-19-spredning

kommer ikke under kontrol

COVID-19-virus

er ikke sæsonbetonet

Scenarie 3

”Kort recession”
• 6-12-36 måneders turbulens

• Markant opbremsning globalt

Scenarie 2

”Global afmatning”
• Turbulens i Q1 og Q2

• Ny usikkerhed igen i Q4

• Betydelig nedgang i væksten

Scenarie 4

”Længerevarende recession”
• Usikkerhed på usikkerhed

• Fokus på protektionismeglobalt

• Ny markedslogik



STRATEGISKE OVERVEJELSER

DEFENSIV OFFENSIV

Forretningsudvikling

• Intensivere markedsføringen – tiltrække  

nye kunder

• Lancere nye produkter/ydelser

• Lancere nye forretningsben

• Søsætte digitale initiativer

• Overveje at diversificere sin  

markedsposition (industrier, markeder,  

regioner, lande, produkter, investeringer,  

m.v.)

• Bruge finansielle reserver til at skabe  

fremdrift

• Komme i mål med kritiske interne projekter

• M&A-scan og opkøb (akkvisitive tiltag)

• Fusionere

• Indgå alliancer

• Styrke kundeloyaliteten og –tilfredsheden

• Skærpe brandet på nye måder

• …

Tilpasning

• Kommunikere situation til medarbejdere

• Omstrukturere organisationen

• Tilpasse ressourcer til nye kompetencer

• Optimere processer og arbejdsgange

• Øge produktivitet

• Opbygge fleksibilitet til at kunne skifte fokus

• Digitalisere manuelle processer

• Fokusere på kerneforretning

• Lukke ned for/parkere new bizz-tiltag

• Generelt ansættelsesstop

• Generelt stop for nye investeringer

• Sætte projekter/investeringer i bero

• Sætte transformations-/forandringsprojekter

på fast track-forløb

• …

Lønsomhed/overlevelse

• Likviditetsoptimering

• Optimere kontrakter og forpligtelser

• Trimme faste og variable omkostninger

• Nedskæringer i organisationen/kapacitet

• Fastfryse/reduktion i lønninger

• Reduktion af lagre

• Outsource (non-core aktiviteter)

• Turnaround-strategi

• Fokus på skat, moms og afgifter

• Finansiel omstrukturering

• …
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3



VALG AF STRATEGI OG STRATEGISKE
FOKUSOMRÅDER UNDER EN KRISESITUATION

1 Lønsomhed/overlevelse 2 Tilpasning 3 Forretningsudvikling

Det er et faktum, at recessionen  
vender en dag og bliver til  

ekspansion/ny vækst.
Virksomheder, der er stærkt  

konsoliderede, når recessionen  
indtræffer, bør udnytte situationen  

til at styrke forretningen. Andre  
virksomheder kan overveje at  

kombinere med elementer heraf.

Det kan være vigtigt ikke alene at  
fokusere ensidigt på defensive tiltag  
og overse muligheder for tilpasning.  
Under en recession, men helst før,  
bør en virksomhed tilpasse sig de  

nye forhold i økonomien via  
elementer fra en tilpasningsstrategi.
Transformationsinitiativer er (ofte)  

også nemmere at lykkes med.

Grundlæggende bør en virksomhed  
have omkostningsstrukturen under  
kontrol for at overleve en recession.  
Hvis ikke dette allerede er tilfældet,  

bør der sættes massivt ind med cost-
cutting tiltag og evt. turnaround-

lignende tiltag, finansiel  
omstrukturering, m.fl.

De fleste virksomheder vil, når de drøfter de tre strategier, typisk ikke stå overfor enten-eller-valg,
men snarere få brug for et både-og-fokus. Mange vil have fokus på alle tre ”håndtag”, dog med hver sin balance.

At balancere de tiltag, der gør, at man som virksomhed overlever under en recession,
med de tiltag, der gør, at man eventuelt kan profitere af en recession, er nøglen til ”succes” for mange virksomheder.

DEFENSIV OFFENSIV



HVAD LÆRTE VI?
• Rykkede tættere sammen: Direktion og bestyrelse

• Tydeligt ændret samarbejde og tæt sparring 

• Supply chain kom for alvor på dagsordenen

• Forstå hele værdikæden 

• Tænk ind i forretningsmodellen → skab gennemsigtighed med hvad supply chain

bidrager med

• Vigtig at ”go back to normal” → alm. Møderække – ikke taktisk/operationelt

• Tilpasningsdygtig/beslutningsdygtig



2021: #METOO
AROS & DanBred



HVAD LÆRTE VI?
• Risikostyring

• Processer

• Whistleblower ordning etableret

• Fornyede personalepolitikker

• Anvende god selskabsledelse (Juli 2020) 



KRISELEDELSE I 
BESTYRELSESLOKALET
2021 



REKRUTTERING PÅ 
KOMPETENCER TIL BESTYRELSEN

• Rekruttér efter livscyklus/strategi

• Rekruttér efter kompetencer

• Rekruttér tidsbegrænset

• Rekruttér nyskabende 





STRATEGIHUS
2022 

INDTJENINGBRANDING
BUD PÅ 

INDSATSOMRÅDER STRATEGI



BUD PÅ KOMPETENCEMIX

SpecialistStrategi

Branding

Supply chain Økonomi

Digitalisering



ORGANISATIONENS EVNE 
TIL AT EKSEKVERE

STRATEGISK

OPERATIONELT 

TAKTISK

Bestyrelsen

Management

Operation



BESTYRELSESFOKUS: 
ET OPTIMALT SAMSPIL

Digitale 
systemer

Forretnings
processer

Organisation 
og 

virksomheds-
kultur

Ledelsesfokus

Teknisk fokus

Tænk HR ind i 
bestyrelsen

=
>

Rekruttér på 
kompetencer



Digitale 
systemer

Forretning
sprocesser

Organisation 
og 

virksomheds-
kultur

Digitale 
systemer

Forretnings
processer

Organisation 
og 

virksomheds-
kultur



KORTERE STRATEGIPERIODER



BESTYRELSENS MOTIVATIONSOPGAVE



BESTYRELSEN 
HAR FORTSAT TRE 
HOVEDANSVARSOMRÅDER

Selskabslovens §115 

• Strategi

• Kapitalberedskab

• Tilsyn/Kontrolopgaven

Det interne i bestyrelsen skal fungere optimalt, 
før at de eksterne elementer kan fungere. 



NYT TIL 
BESTYRELSESLOKALERNE 

OPSTRAMMET LOVGIVNING

• Selskabslovens §112 skaber en ny 
virkelighed for mange ejerledede
virksomheder med familiebestyrelser.

• Op mod halvdelen af de 6222 ejerledede
danske aktieselskaber skal ud og finde et 
eller flere nye bestyrelsesmedlemmer på 
baggrund af ændringerne. 

• Landbruget → ca. 3000 generationsskifter 
de kommende 5 år. 

Kilde: Børsen



SPØRGSMÅL?

I er velkomne til at ”connecte” med mig
eller følge mig på mine sociale medier. 

www.arosboard.com

www.karinaboldsen.com

kb@karinaboldsen.com

http://www.arosboard.com/
http://www.karinaboldsen.com/
mailto:kb@karinaboldsen.com




”DO EVERYTHING 
WITH PASSION, 
OR NOT AT ALL”
TAK FOR I DAG!


