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Baggrund 

▪ ”…Der er millioner at hente i koblingen mellem mangfoldighed og forretning.”*

▪ Fakta: Diversitet giver værdi til arbejdet i virksomheden og i bestyrelsen

▪ Erkendelse af at bestyrelsen – kan bidrage markant til værdiskabelsen og – værdiudviklingen

▪ Ønskes: det bedste hold til at løse opgaven….men, der rekrutteres ofte(st) fra eget netværk 

▪ Der findes kvinder, som både KAN og VIL og flere, der aktivt søger efter kvindelige bestyrelsesmedlemmer 

▪ Væksthus Midtjylland: ”vi oplever større søgning efter kvindelige bestyrelsesmedlemmer men hvor er I?”

▪ Forår 2017 blev Bestyrelseskvinder etableret

**Kilde: M. Neville, AU *Kilde: proacteur: ”Mangfoldig ledelse giver højere indtjening”



The big WHY 

▪ Bidrage til vækst i SMV’er

▪ Understøtte diversitet i bestyrelsessammenhæng

▪ Bringe bredere kompetencepotentiale i spil 

▪ Skabe synlighed omkring kompetente kvinder – udnytte samfundsmæssige potentiale

▪ Være inspiration for andre kvindelige ledere – rollemodeller

▪ Understøtte bevægelsen fra fagkompetence til bestyrelseskompetence



Hvad er 
Bestyrelseskvinder?

Formål: 

Hjælpe og inspirere flere kvinder 
til at få interesse i og erfaring med 
bestyrelsesarbejde

Målsætning: 

Bestyrelseskvinder er det første 
sted, man henvender sig for at 
rekruttere kvinder til bestyrelse og 
advisory boards

Vækst:

▪ At løfte og skabe 
vækst i små og 
mellemstore 
virksomheder

Viden:

▪ at skabe 
synlighed om 
værdien af 
kvinder i SMV  
bestyrelser

Værdi:
▪ at understøtte ”at 

sammen står 
vi stærkere” 

▪ at hjælpe med at 
identificere kvinder 
til bestyrelsesposter 

▪ at understøtte 
sparring og dialog 
mellem stærke 
erhvervskvinder



Medlemmerne

▪ Erfaringer fra øverste ledelseslag i danske samt internationale virksomheder

▪ Har drevet virksomhed i en årrække

▪ Opbygget høj fagkompetence

▪ Diversitet – også i kompetencer: 

▪ Digitalisering, ledelse, strategi, forretningsudvikling, generationsskifte, supply chain, M&A, salg, 

finansiering, produktion, marketing, HR, internationalisering, B2B, B2C, B2G, franchise, …....

▪ 30 medlemmer i vest + 30 medlemmer i øst – mange med bestyrelsesuddannelse

▪ Ca. 95 poster i bestyrelser og advisory boards

▪ Stor søgning til netværket

▪ Og ikke mindst høj grad af interesse på SoMe 



www.bestyrelseskvinder.dk



Søgning efter kompetencer



Medlemsprofil



Blog indlæg



Status 1 år efter

▪ Branding, web platform, SoMe aktiviteter, taletid, eksterne events, medlemsmøder

▪ Fokus på vest for Storebælt til fokus på hele DK 

▪ Udvikling fra lokalt netværk til nationalt netværk

▪ Udgangen af 2018:

▪ Hele DK

▪ Tæt på 100 medlemmer

▪ Vigtigt for os er ikke kvantitet men kvalitet og dedikerede medlemmer

▪ Nemmere at finde os hvis vi er synlige og har en vis størrelse

▪ ”Jeg vælger at være generøs med mit netværk” 



Kontakt

Sekretariatet: 

June Sand Hagelskjær
+45 61 45 53 34
sekretariat@bestyrelseskvinder.dk

Lone Jager Lindquist

Formand
+45 20 87 90 60
lone@jagerlindquist.com

Find os på:

bestyrelseskvinder.dk

Hanne Christensen

Næstformand
+45 22 68 02 12
Hanne@boardandbusiness.com
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