
DANVA Bestyrelseskurser  
  
 
 

 

Styrk bestyrelsesarbejdet  
– og styrk vandselskabet 

 
Bestyrelserne i de danske vandselskaber har en central og aktiv 
rolle i den strategiske udvikling af virksomheden. Det handler om at 
have de rette kompetencer, kende rammerne, være 
fremtidsorienteret, at opbygge og udvikle en stærk organisation. 

 

DANVA tilbyder en række kurser for bestyrelserne i vandselskaber med det formål at 
øge professionaliseringen af bestyrelsesarbejdet. Som noget nyt kan kurserne foregå 
hos jer, så I mindsker tiden til transport samt får optimalt fokus på eget potentiale. 

 
3 typer 
På bagsiden af denne folder finder du et kort overblik over DANVAs bestyrelseskurser. Der er tre typer i alt, 
der varierer i tyngde, alt efter jeres ønsker og behov:  
 
Kursus 1: Et dagsseminar, hvor I arbejder med udvikling af det gode bestyrelsesarbejde og drøfter en aktuel 
strategisk problemstilling (Nyhed) 
Kursus 2: Et dagsseminar, hvor I arbejder med udvikling af det gode bestyrelsesarbejde kombineret med en 
evalueringsrapport og får opstillet udviklingsmål (Nyhed) 
Kursus 3: Et dybdegående 2-dages internat, hvor I får et større indblik i de juridiske rammer, økonomiske 
forhold og samspil i bestyrelsen samt arbejder med egen strategi og udvikling 
 
Alle tre kurser tager udgangspunkt i jeres bestyrelses aktuelle situation. 
Internatkurset (kursus 3) finder også sted i Vandhuset, hvor I får mulighed for at dele erfaringer med andre 
bestyrelser. Tidligere deltagere siger om dette kursus: 

 
”Vi fik afstemt forventninger til  
hinanden og kridtet banen op,  

hvilket sparer os en masse tid i dag” 
Søren Lynge Pedersen, direktør i Syddjurs Spildevand A/S 

 
”Der var god tid til fordybelse, 

hvor vi bl.a. fik mulighed for at drøfte 
virksomhedens strategi, og det 

var virkelig brugbart for os” 
Marianne Andersen, direktør for Greve Solrød Forsyning A/S 

 
 

Spørgsmål, tilmelding og priser 
Har du spørgsmål til indholdet af kurserne, eller ønsker du at vide mere om tilmelding og priser, er du 
velkommen til at kontakte Louise Andersen, DANVA, la@danva.dk, 87 93 35 64. 
 
Yderligere kurser 
DANVA tilbyder yderligere to typer af specialiserede bestyrelseskurser, der er målrettet henholdsvis 
formand, næstformand og de administrative medarbejdere, der arbejder for bestyrelsen. Dem kan du finde 
mere information om på danva.dk under Arrangementer. 
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 Kursus 1 

BESTYRELSESSEMINAR 
Kursus 2 
SEMINAR & EVALUERING 

Kursus 3 
BESTYRELSESINTERNAT 

OMFANG 1 dag (f.eks. kl. 9-16 eller 13-20)  1 dag (f.eks. kl. 9-16 eller 13-20) 2 dage 

TID Efter aftale Efter aftale 21.-22. oktober 2015 i Vandhuset 
eller efter aftale 

INDHOLD 
 

Værd at vide om vandsektoren 

Introduktion til den danske 
vandsektor. Aktuelle udfordringer og 
muligheder. 
 
Rammerne for bestyrelsesarbejdet 
Udviklingstendenser. 
Vilkårene for offentlige bestyrelser, 
herunder samspil mellem ejer og 
bestyrelse. 
Anbefalinger til godt 
bestyrelsesarbejde. 
Ansvar, ret og pligt. 
Bestyrelsestyper. 
 
Udvikling af det gode 
bestyrelsesarbejde 
Sådan skaber bestyrelsen værdi – 
kernefunktioner 
Bestyrelsesledelse 
Bestyrelsesorganisering 
Bestyrelseskompetencer – og hvordan 
de bringes i spil 
Bestyrelsesværktøjer 
Samarbejdet i bestyrelsen 
 
Når bestyrelsen agerer strategisk 
Introduktion til strategiarbejde – 
strategimodeller og praktisk erfaring 
med strategiudvikling 
Tilrettelæggelse af strategiprocesser 
Bestyrelsens rolle i strategiarbejdet   
Strategi og opfølgning, koblet op på 
en aktuel problemstilling i 
vandselskabet 

Værd at vide om vandsektoren 

Introduktion til den danske 
vandsektor. Aktuelle udfordringer og 
muligheder. 
 
Rammerne for bestyrelsesarbejdet 
Udviklingstendenser. 
Vilkårene for offentlige bestyrelser, 
herunder samspil mellem ejer og 
bestyrelse. 
Anbefalinger til godt 
bestyrelsesarbejde. 
Ansvar, ret og pligt. 
Bestyrelsestyper. 
 
Bestyrelsesevaluering - 
Gennemgang og drøftelse 
Præsentation af resultater 
Benchmark med andre bestyrelser 
Dialog om resultaterne 
 
Udvikling af det gode 
bestyrelsesarbejde 
Sådan skaber bestyrelsen værdi – 
kernefunktioner. 
Bestyrelsesledelse. 
Bestyrelsesorganisering 
Bestyrelseskompetencer – og hvordan 
de bringes i spil. 
Bestyrelsesværktøjer. 
Samarbejdet i bestyrelsen 
 
Udviklingsmål for bestyrelsen 
Formulering af 2-4 mål for forbedring 
af bestyrelsens arbejde 
 

DAG 1 
Værd at vide om vandsektoren 
Introduktion til den danske 
vandsektor. Aktuelle udfordringer og 
muligheder. 
 
Rammerne for bestyrelsesarbejdet 
(udvidet) 
De lovgivningsmæssige rammer med 
relevans for bestyrelsesarbejde: 
Vandsektorlov, selskabslov, 
offentlighedslov, udbudsregler mv. 
Samspil mellem ejer og selskab, 
vedtægter, generalforsamling, 
ejerstrategi, bestyrelsens opgaver og 
kompetencefordeling. 
Tavshedspligt og inhabilitet 
 

Økonomiske forhold 
Økonomi, regnskab, prisloft, takster 
og investeringer 
 

DAG 2 
Udvikling af det gode 
bestyrelsesarbejde (udvidet) 
Corporate Governance – anbefalinger 
for god selskabsledelse. 
Bestyrelsesværktøjer. 
 
Samspil i bestyrelsen og mellem 
direktion og bestyrelse. 
 
Strategi og fokus på værdiskabelse 
Strategiske håndtag, når strategien 
udvikles og udfordres. 

FORM Kombination af oplæg og drøftelse af 
problemstillinger i grupper og samlet 

Kombination af oplæg og drøftelse af 
problemstillinger i grupper og samlet 

Kombination af oplæg, drøftelse af 
problemstillinger samt arbejde med 
egen bestyrelsesudvikling og strategi i 
grupper  

MÅL Inspiration, viden og færdigheder i 
godt bestyrelsesarbejde samt 
konsensus om og beslutning vedr. 
aktuelt strategisk emne 

Inspiration, viden og færdigheder i 
godt bestyrelsesarbejde samt 
formulering af udviklingsmål for 
bestyrelsen med baggrund i 
evalueringen 
 

Viden om lovgivningen, økonomiske 
forhold og ansvar. 
Inspiration, viden og færdigheder til 
god selskabsledelse og godt 
samarbejde i bestyrelsen og med 
direktionen.  
Overblik over strategiske værktøjer og 
muligheder 

UNDER-
VISERE 

PLUSS Leadership og DANVA PLUSS Leadership og DANVA CfL, Horten, EY og DANVA 

 
 


