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CBS SKAL HAVE NYT EKSTERNT BESTYRELSES-
MEDLEM  
CBS’ indstillingsorgan har startet søgeproces vedr. et nyt eksternt 
bestyrelsesmedlem. 
 
Det nye eksterne medlem skal indtræde i bestyrelsen d. 1. februar 2020. 
Det nye medlem afløser Arvid Hallén, der udtræder af bestyrelsen d. 31. 
januar 2020 efter udløb af hans funktionsperiode. 
  
Indstillingsorganet har i dialog med bestyrelsen udarbejdet en kompetence-
profil for det nye eksterne bestyrelsesmedlem. Kompetenceprofilen danner 
grundlag for indstillingsorganets kommende arbejde med at vurdere 
kandidater, der opfylder profilen og indstille kandidater til CBS’ 
udpegningsorgan. Udpegningsorganet træffer endelig beslutning om at 
tilbyde en kandidat at indtræde i CBS’ bestyrelse som nyt eksternt medlem. 
 
CBS og indstillingsorganet ønsker at invitere alle, der kan bidrage med 
velargumenterede forslag og ideer til et nyt eksternt medlem om at 
indsende dem til indstillingsorganets sekretariat, så de kan indgå i de videre 
overvejelser. Bemærk dog at forslag til kandidater kun vil blive taget i 
betragtning af indstillingsorganet såfremt forslaget er ledsaget af en 
motivation af kandidaten, kandidatens CV, samt oplysning om at 
kandidaten kan og vil indtræde i CBS’ bestyrelse. 
 
Indstillingsorganet har besluttet følgende kompetenceprofil for det nye 
bestyrelsesmedlem: 
 
Generelle kompetencer 
Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have erfaring og indsigt i 
forskning, forskningsbaseret uddannelse, videnformidling, videnudveksling 
og CBS’ opgaveområder, samt ledelse, organisation og økonomi, således 
at de kan varetage den overordnede og strategiske ledelse af CBS. Det nye 
eksterne bestyrelsesmedlem skal sammen med den øvrige bestyrelse 
bidrage til at fremme universitetets strategiske virke til størst mulig gavn 
for samfundet og universitetets formål.  
 
Den samlede bestyrelse skal ligeledes kunne være brobygger og 
ambassadør for universitetet og gerne kunne bibringe viden og erfaring fra 
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CBS-kandidaternes arbejde i de private virksomheder og/eller i den 
offentlige sektor. 
 
Det eksterne bestyrelsesmedlems kompetencer: 

• Det nye eksterne medlem skal have en kandidatuddannelse eller en 
uddannelse på tilsvarende niveau. 

• Det nye eksterne medlem skal have erfaring som anerkendt forsker, 
dvs. vedkommende skal som minimum have opnået positiv 
bedømmelse som, og ansættelse, som lektor.  

• CBS’ ressortministeries arbejdssprog er dansk, hvilket indebærer 
at bestyrelsen fortrinsvis arbejder på dansk. Derfor skal det nye 
eksterne medlem kunne forstå dansk. 

• Det nye eksterne medlem bør have erfaring med ledelse af/på 
forsknings- og/eller uddannelsesinstitutioner – gerne med 
internationalt perspektiv. 

 
Ud over de generelle kompetencer for bestyrelsesmedlemmer ønsker 
indstillingsorganet, at det nye medlem med sine kompetencer og erfaringer 
komplementerer den øvrige bestyrelse – blandt andet ud fra et 
diversitetsperspektiv, herunder køn og alder. 
 
Indstillingsorganet finder det afgørende, at det nye eksterne medlem har en 
passion for, og indsigt i, uddannelsessystemet, og et generelt ledelsesblik 
og perspektiv på CBS’ rolle i samfundet. 
 
Har du et forslag til nyt eksternt medlem? 
Forslag kan sendes til indstillingsorganets sekretær, Anders Jonas Pedersen 
ajp.ls@cbs.dk, senest d. 6. december 2019. Alle forslag vil blive behandlet 
fortroligt og vil kun blive set af indstillingsorganet, og eventuelt 
udpegningsorganet. Forslag skal respektere ovenstående profilbeskrivelse, 
samt være ledsaget af en motivation af kandidaten, kandidatens CV, samt 
oplysning om at kandidaten kan og vil indtræde i CBS’ bestyrelse. 
 
CBS’ indstillingsorgan: 
Formand: Torben Möger Pedersen, formand for CBS’ bestyrelse 
David Lando, medlem af CBS’ bestyrelse   
Alfred Josefsen, medlem af CBS’ bestyrelse  
Nils Agerhus, direktør Uddannelses- og Forskningsministeriets 
departement 
Anne Marie Engtoft Larsen, Knowledge Lead, Science and Technology 
Studies,WEF 
Lise Kaae, CEO Heartland A/S 
 
CBS’ udpegningsorgan: 
Formand; Thomas Hofman-Bang, adm. dir. Industriens Fond 
Vakant position 
Charlotte Østergaard, Professor, BI Norwegian Business School 
Bente Sorgenfrey, næstformand FH 
Charlotte Fly Andersen, vicedirektør, Rosendahl Design Group 
Peter Maskell, Professor, fmd Professorforeningen CBS 
Tobias Munch, studerende på CBS 
Mette Vestergaard, EVP Leo Pharma, medlem af CBS’ bestyrelse 
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