SEGES Akademi

GRUNDLÆGGENDE
BESTYRELSESARBEJDE

Udbudt i samarbejde
med AgriNord, LandboThy og Djursland Landboforening

STYRK DIN ROLLE SOM PROFESSIONELT
BESTYRELSESMEDLEM I LANDBRUGET
Bestyrelser arbejder i dag mere professionelt end tidligere. Det stiller krav til medlemmerne om
specialiseret viden inden for en lang række områder.

UDBYTTE
Med en uddannelse målrettet bestyrelsesarbejde i landbruget bliver du klædt på til at håndtere den langsigtede planlægning
og det værdiskabende bestyrelsesarbejde.
Efter kurset har du
1. Overblik over dit juridiske ansvar som bestyrelsesmedlem
2. Redskaber til at analysere virksomhedens udviklingsbehov og formulere en strategi på områderne
3. Kendskab til hvordan du etablerer og sammensætter en bestyrelse, der matcher virksomhedens behov
4. Kompetencer til at påtage dig rollen som formand og lede bestyrelsens arbejde med fokus på at gennemføre
strategien
5. Fokus på at udvikle bestyrelsens kompetencer, så den øger sin værdi for landmanden

MÅLGRUPPE
Uddannelsen henvender sig til landmænd og landbrugsrådgivere, der ønsker at deltage i bestyrelser og advisory boards i
landbruget - enten som formand eller bestyrelsesmedlem.

STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE
Hvis du er berettiget til SVU, kan din arbejdsgiver opnå en refusion på 501 kr. pr. dag, hvor du har fri til at deltage i selve
uddannelsen, læse pensum, træne værktøjer m.v. Du og din arbejdsgiver bestemmer selv, hvor mange dage du har fri. Et
forslag kunne være 6 dage (4 kursusdage, 1 dag til eksamen og 2 dage til forberedelse og træning af værktøjer), hvilket
giver en refusion på omkr. 4000 kr. Er du selvstændig, kan du også søge om SVU. Du må højst have afsluttet en erhvervsuddannelse (fx faglært landmand, agrarøkonom el. lign.) for at kunne få SVU. Læs mere om, hvad der skal til for at være
berettiget til SVU og se den aktuelle tilskudssats på www.svu.dk.

PRIS
14.600 kr. (ekskl. moms). Prisen omfatter forplejning, men ikke evt. overnatning.

UDDANNELSESFORLØBET
INDHOLD
På uddannelsen kommer vi hele vejen rundt om arbejdet i en bestyrelse. Fra det juridiske og det regnskabsmæssige ansvar til arbejdet
med strategi og udvikling i bestyrelsen.
Indhold
1. Grundlæggende forståelse for bestyrelsesarbejde
2. Teorier og værktøjer
3. Bestyrelsens juridiske ansvar
4. Selskabsloven
5. Rapportering
6. Kommunikation og samarbejde i bestyrelsen
7. Samarbejde mellem direktion og bestyrelse
Deltagerne opfordres til at bidrage til undervisningen med egne erfaringer med bestyrelsesarbejde.
Kurset kan afsluttes med eksamen (5 ECTS).

UNDERVISERE
KIM WEGENER
Specialkonsulent, SEGES
Kim er uddannet statsautoriseret revisor og stifinder?. Han har igennem mere end 30 år oparbejdet en betydelig
erfaring inden for bl.a. strategi, ledelse, revision og rådgivning. Kim er medlem af og rådgiver for adskillige bestyrelser, direktioner og gårdråd samt erfaren foredragsholder og underviser.

MORTEN HAAHR JENSEN
Specialkonsulent, SEGES
Morten er uddannet jurist og advokat. Han har en fortid i advokat- og forsikringsbranchen og har de seneste 13
år rådgivet om en række juridiske emner inden for landbruget. Morten beskæftiger sig bl.a. med etablering af
selskaber og rådgivning inden for selskabsretlige emner – herunder det ansvar, der kan være forbundet med at
være en del af en virksomhedsledelse.
KIM MØLLER RASMUSSEN
InSourze A/S
Kim Møller Rasmussen er partner og direktør i konsulentvirksomheden InSourze A/D og desuden bestyrelsesformand og -medlem i en række virksomheder. Han er uddannet inden for eksport og økonomi – blandt andet
med en MBA i general management fra Henley Business School. Kim er desuden medforfatter til bogen ”Hvad er
meningen” om bestyrelsesarbejde. Kim har en mangeårig, bred erfaring med HR og ledelse på højt niveau samt
opstart, udvikling og salg af virksomheder.

STED
Undervisningsdagene og eksamen afholdes i AgriNords lokaler i Hobro og/eller Aalborg.
Nærmere information følger ved tilmelding.

TILMELDING
Er du interesseret i at deltage, eller har du spørgsmål, så kontakt:
Carsten Aarup, caa@agrinord.dk, tlf: 9635 1192
Thomas Sandal Hansen, tsh@landbothy.dk, tlf: 9618 5791
Carsten Sørensen, cs@landboforening.dk, tlf: 8791 2076
Uddannelsen afholdes i perioden maj/juni 2018.
De endelige datoer fastsættes, når der er minimum 10 tilmeldte.

DAG 1
De grundlæggende rammer for bestyrelsens arbejde
v/Kim Møller Rasmussen, InSourze

De juridiske og økonomiske rammer for bestyrelsens
arbejde v/ Kim Wegener og Morten Haahr Jensen,
SEGES

Bestyrelsens arbejde med visioner, strategi og forretningsplaner v/Kim Møller Rasmussen, InSourze

DAG 4
Opsamling og forberedelse til eksamen v/Kim Møller
Rasmussen, InSourze

EKSAMEN

DAG 3

DAG 2

KONTAKT FOR YDERLIGERE INFO
Karen Tegllund
Uddannelseschef
kat@seges.dk
D +45 8740 5107
Elin Sørensen
Uddannelseskonsulent
elas@seges.dk
D +45 8740 5047
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