
TRÆNINGEN FACILITERES AF TUE MANTONI, TIDL. KONCERNCHEF I BANG & OLUFSEN OG 
NU BESTYRELSESFORMAND I BL.A. JOE & THE JUICE OG LAKRIDS BY BÜLOW.

Mange virksomheder arbejder under antagelser, som var rigtige engang, men som ikke længere 
gælder, fordi omstændighederne har ændret sig. Det samme gælder for bestyrelserne!
Viden om digitalisering, diversitet, grøn omstilling, ESG, social ansvarlighed og virksomheden rolle 
i samfundet, er blot et udsnit af de områder, som rammer agendaen i enhver professionelt drevet 
virksomhed.

DU FÅR FØLGENDE:
• Gennemgang af 10 trends som rammer bestyrelseslokalet.
• Gennemgang af 16 konkrete forslag til en mere effektiv bestyrelse.
• Indblik i andre sammenlignelige profilers tilgang til bestyrelsesarbejde.
• Mulighed for medlemskab i et “bestyrelsesforum” med tidligere deltagere. 
• Udvidelse af dit netværk.

DU ER...
Workshoppen er målrettet det nysgerrige og ambitiøse  
bestyrelsesmedlem – eller kommende. Samt ejerlederen,  
som har ambitioner om, at skabe en mere effektiv bestyrelse  
– og derved sikre virksomhedens fortsatte udvikling.

KORT FORTALT OM TUE MANTONI
Efter 13 år som topchef i Triumph og Bang & Olufsen  
handler det i dag om bestyrelsesarbejde i  Joe & The Juice,  
Lakrids by Bülow og andre danske virksomheder.  

EKSTRA - BESTYRELSESEVALUERING 
Som adm. direktør i Boardmeter, der er en af Danmarks  
førende virksomheder indenfor bestyrelsesevalueringer,  
sætter NICKI SPILE bl.a. fokus på evalueringer i forhold 
bestyrelsens rolle og kompetncer for at sikre en dynamik relevans.

”Endnu engang tak for i går – det var meget inspirerende og meget håndterbart”

 ”Super inspirerende, relevant og spændende i første del med Tue. Er glad for at have deltaget og lige anbefalet 
min CFO at deltage på næste bestyrelsestræning”

”Jeg var der med det formål at blive lidt mere klar i forhold til mine egne 6 sektioner, men fik også med hjem 
hvad jeg også godt må forventet af min egen bestyrelsesformand”

BLIV KLÆDT PÅ...

DATOER
23. marts 2023 eller 
21. september 2023

TID
Kl. 07.00-13.00 
(Ekstra: 13.00-1500)

STED 
Karrebæksmindefjord,  
Enø Kystvej 55,  
4736 Karrebæksminde

DELTAGERE 
Nuværende eller kommende  
bestyrelsesmedlemmer, CFO’s 
samt ejerledere.

TILMELDING 
Først til mølle

ANTAL 
Max 15 deltagere

FORPLEJNING 
Fuld forplejning er inkluderet 

PRIS  
kr. 4.950 + moms

KONTAKT  
Kennet Mayland
tlf. 31 31 34 49
km@kenmay.dk

KENMAY  l   Næstved   l   Køge   l   Lolland-Falster   l   København   l   kenmay.dk
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