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bestyrelsesmedlemmer, der vil orientere sig i ledelsesmæssige, strategiske og juridiske emner af en karakter,
som de fleste bestyrelser løbende kommer i forbindelse med. At være et godt bestyrelsesmedlem kræver, at
man ved noget om disse emner og ved, hvad virksomhedens eller institutionens kerneopgaver er; ved noget

om den jura, som man igen og igen kommer til at tale om og må have viden om; ved noget om den
værdiskabelse og den forretningsmodel, om de strategier og den strategiske ledelse, der nødvendigvis må

gennemføres i virksomheden eller institutionen, hvis man som bestyrelsesmedlem skal kunne sige, at man har
udført sit arbejde ordentligt. Og endelig skal man vide noget om ledelse som begreb, fordi alt dette handler

om ledelse.Bogens opdeling afspejler ovenstående. Første del omhandler således det grundlæggende
ledelsesmæssige aspekt i bestyrelsesarbejdet. Efterfølgende sættes der fokus på et emne, der er et voksende

fokus på, nemlig bestyrelsens rolle i forhold til virksomhedens strategi. Sidste del omhandler de
grundlæggende rettigheder og pligter, man har som både bestyrelse og bestyrelsesmedlem med udgangspunkt

i aktieselskabsloven.
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orientere sig i ledelsesmæssige, strategiske og juridiske emner af en
karakter, som de fleste bestyrelser løbende kommer i forbindelse
med. At være et godt bestyrelsesmedlem kræver, at man ved noget
om disse emner og ved, hvad virksomhedens eller institutionens
kerneopgaver er; ved noget om den jura, som man igen og igen
kommer til at tale om og må have viden om; ved noget om den
værdiskabelse og den forretningsmodel, om de strategier og den

strategiske ledelse, der nødvendigvis må gennemføres i
virksomheden eller institutionen, hvis man som bestyrelsesmedlem
skal kunne sige, at man har udført sit arbejde ordentligt. Og endelig
skal man vide noget om ledelse som begreb, fordi alt dette handler
om ledelse.Bogens opdeling afspejler ovenstående. Første del



omhandler således det grundlæggende ledelsesmæssige aspekt i
bestyrelsesarbejdet. Efterfølgende sættes der fokus på et emne, der er

et voksende fokus på, nemlig bestyrelsens rolle i forhold til
virksomhedens strategi. Sidste del omhandler de grundlæggende

rettigheder og pligter, man har som både bestyrelse og
bestyrelsesmedlem med udgangspunkt i aktieselskabsloven.
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