BestyrelesPanelet
Ejerledede virksomheder tilbydes gratis inspiration, der kan føre til vækst
KarriereGruppen, som ejes af Sven Wolff-Jacobsen og Holbæk Erhvervsforum har udviklet en service,
som nu tilbydes lokale ejerledede virksomheder.
Der er tale om et pilotprojekt, der løber til foråret 2018, hvorefter parterne vil evaluere resultaterne.
Tilbuddet henvender sig til små og mellemstore virksomheder og sætter fokus på virksomhedernes
øverste ledelse – nemlig bestyrelsen.
”Vi har erfaring med, at mange virksomheder reelt ikke har en såkaldt professionel bestyrelse” udtaler
Sven Wolff-Jacobsen, der har taget initiativ til ideen, som Holbæk Erhvervsforum bakker op om. ”Det helt
særlige ved denne ide, er at det er lykkedes os at sammensætte et panel bestående af fem succesfulde
ejerledere, som stiller sig til rådighed overfor de virksomheder, der melder sig. Planen er, at
ejerlederpanelet opdeles i teams, som afholder møder med de deltagende virksomheder, der forinden har
udfyldt et fortroligt spørgeskema om virksomhedens situation. På denne måde videregives gode ideer og
erfaringer til virksomhederne, som ganske gratis kan modtage inspiration til ny vækst i virksomheden” –
slutter Sven Wolff-Jacobsen.
Holbæk Erhvervsforum har inviteret ca. 120 virksomheder ud fra deres medlemskartotek. ”Vi har for det
første valgt virksomheder i selskabsform – altså enten A/S eller ApS. For det andet har vi valgt
enkeltmandsvirksomhederne og de meget store virksomheder fra. Men tilbuddet er ikke forbeholdt
medlemmer af Holbæk Erhvervsforum. I princippet er tilbuddet rettet til alle virksomheder indenfor
Holbæk kommune” udtaler erhvervsdirektør Kenny Jensby, der fortsætter - ”der er mange virksomheder,
som har et vækstpotentiale – ovenikøbet et eksportpotentiale, men det udnyttes ikke – simpelthen fordi
mange ejerledere er optaget af hverdagens mange praktiske opgaver, og derfor ikke kommer op i
helikopteren og giver sig selv tid til at arbejde strategisk. Årsagen hertil er ofte, at de ikke udfordres af
en bestyrelse, som er professionel”, slår Kenny Jensby fast.
Både Sven Wolff-Jacobsen og Kenny Jensby er meget tilfredse med, at det er lykkedes at få fem
succesfulde ejerledere med i panelet, fordi det er folk, som har valgt at bruge erfarne
bestyrelsesmedlemmer, og som kender til hverdagens udfordringer i deres respektive ejerledede
virksomheder, og som målgruppen derfor kan identificere sig med. De fem ejerledere, som indgår i
BestyrelsesPanelet er:
Lars Basse, La Lorraine Danmark A/S – Niels Ebdrup, NHE Biler A/S TOYOTA Holbæk – Michael Huus,
Møbel-Gruppen A/S, – Martin Krogh Nielsen, Perspektiva IT A/S, Martin Pihl, Plus-Plus A/S.
Hvis du er interesseret, så bedes du henvende dig til os ved at ringe/skrive til:
Lena Green 59 44 42 68 eller

lena@heforum.dk

Så vil vi sende dig et spørgeskema, som du udfylder og returnerer til os. Alt behandles naturligvis med
største diskretion, og dit navn og dine oplysninger gives ikke videre, før vi har været i personlig dialog.
Vi arbejder efter ”først til mølle princippet”, da der er grænser for, hvor mange virksomheder vi kan
hjælpe med et panel på fem ejerledere, som også har en travl kalender.
Vi glæder os til at høre fra dig
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Sven Wolff-Jacobsen,

Kenny Jensby
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Internationalt salg FMCG

Se mulighed og tænk ud af boksen

Generationsskifte/salg af virksomhed
Mini CV:

Managing Director La Lorriane Danmark A/S 2013

Adm. Direktør Panesco Danmark A/S 2008

Salgskonsulent Panesco Danmark A/S 2001
La Lorraine Danmark A/S - www.llbg.com
Bestyrelseskompetencer:

Salg, økonomi, logistik

Generationsskifte og bestyrelsesarbejde

Ledelse af handels- og værkstedsvirksomhed
Mini CV:
2016 : Bestyrelsesuddannelse fra CBS
1995 medejer af Toyota Holbæk og overtog virksomheden i 1997 efter glidende
genrationsskifte
Tidligere: speditør, eksportchef, produktchef, adm. dir. i div. produktions- og
handels virksomheder med bl.a. import og eksport
NHE Biler A/S Toyota Holbæk - www.toyota-holbaek.dk
Bestyrelseskompetencer:

30 års bestyrelseserfaring

Driftserfaring - handel

SMV optimering
Mini CV:
Stiftet i 2005 Møbel-Gruppen A/S som hovedaktionær på bagrund af aktiviteter i
den tidligere Papirgården. Daglig leder og ansvarlig for drift, ledelse og udvikling
samt medejer i to andre selskaber.
Deltaget i bestyrelsen i Papirgåden fra 1988 og derefter i Møbel-Gruppen A/S.
Møbel-Gruppen A/S - www.mobel-gruppen.dk
Bestyrelseskompetencer:

Ledelsesudvikling

Turnaround

Udvidelse af ejerkredsen
Mini CV:
Uddannet indenfor BioTek. 45 år gammel og har drevet virksomhed i 25 år.
Værdiskabende Ledelse, strategi og risikostyring omkring IT service og drift.
Deltager aktivt i mentorordninger for virksomheder samt unge mennesker.
Perspektiva IT ApS - www.perspektiva-it.dk
Bestyrelseskompetencer:

Internationalisering

Strategiudvikling

Ledelse af vækstvirksomhed
Mini CV:
Dec 2011 – Adm. direktør i Plus-Plus A/S
2008-2011 Regionsdirektør Centraleuropa, Plast Team A/S
1998-2008 Salgsdirektør Centraleuropa, Superfos A/S
Plus-Plus A/S – www.plus-plus.dk

Martin Phil
Adm. direktør, ejerleder

