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CBS SKAL HAVE NY BESTYRELSESFORMAND OG NYT 
EKSTERNT BESTYRELSESMEDLEM  
CBS’ indstillingsorgan har startet søgeproces vedr. en ny 
bestyrelsesformand og et nyt eksternt bestyrelsesmedlem. 
 
Den nye bestyrelsesformand skal tiltræde 1. juli 2019 og afløser den 
nuværende formand Karsten Dybvad, der udtræder af bestyrelsen efter 
udløb af hans funktionsperiode 30. juni 2019. 
  
Det nye eksterne medlem skal indtræde i bestyrelsen hurtigst muligt. Det 
nye medlem afløser Lisbet Thyge Frandsen, der udtrådte af bestyrelsen d. 
30. juni 2018 efter udløb af hendes funktionsperiode. 
  
Indstillingsorganet har i dialog med bestyrelsen udarbejdet en 
kompetenceprofil for den nye bestyrelsesformand og det nye eksterne 
bestyrelsesmedlem. Kompetenceprofilen danner grundlag for 
indstillingsorganets kommende arbejde med at eftersøge og vurdere 
kandidater, der opfylder profilerne. Indstillingsorganet skal herefter 
indstille kandidater til CBS’ udpegningsorgan. Udpegningsorganet træffer 
endelig beslutning om at tilbyde en kandidat at indtræde i CBS’ bestyrelse 
som nyt eksternt medlem og udpeger en ny bestyrelsesformand til 
ministerens godkendelse. 
 
CBS og indstillingsorganet ønsker at invitere alle, der kan bidrage med 
velargumenterede forslag og ideer til ny bestyrelsesformand og et nyt 
eksternt medlem om at indsende dem til indstillingsorganets sekretariat, så 
de kan indgå i de videre overvejelser. 
 
Indstillingsorganet har besluttet følgende kompetenceprofil for den nye 
bestyrelsesformand og det nye bestyrelsesmedlem: 
 
Generelle kompetencer 
Generelt gælder, at bestyrelsesformand og nyt eksternt bestyrelsesmedlem 
(iht. CBS’ vedtægt) sammen med den øvrige bestyrelse skal bidrage til at 
fremme universitetets strategiske virke til størst mulig gavn for samfundet 
og universitetets formål. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have 
erfaring og indsigt i forskning, forskningsbaseret uddannelse, 
videnformidling, videnudveksling og CBS’ opgaveområder, samt ledelse, 
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organisation og økonomi, således at de kan varetage den overordnede og 
strategiske ledelse af CBS. 
 
Den samlede bestyrelse skal ligeledes kunne være brobygger og 
ambassadør for universitetet og gerne kunne bibringe viden og erfaring fra 
CBS-kandidaternes arbejde i de private virksomheder og/eller i den 
offentlige sektor. 
 
Det følger af universitetsloven, at bestyrelsesformanden og det nye eksterne 
medlem skal have en kandidatuddannelse eller en uddannelse på 
tilsvarende niveau. 
 
Indstillingsorganet finder det afgørende, at bestyrelsesformanden og det 
nye eksterne medlem har en passion for og indsigt i uddannelsessystemet, 
og et generelt ledelsesblik og perspektiv på CBS’ rolle i samfundet. 
 
Bestyrelsesformandens opgaver og kompetencer 
Bestyrelsesformanden skal tilrettelægge og lede bestyrelsens arbejde og er 
på CBS’ vegne ansvarlig for den strategiske dialog med uddannelses- og 
forskningsministeren. Dette indebærer, at bestyrelsesformanden som led i 
sit overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af bestyrelsens arbejde bl.a. 
skal lede arbejdet i bestyrelsen, varetage bestyrelsens løbende kontakt med 
rektor og universitetets øvrige ledelse, repræsentere bestyrelsen udadtil og 
være talsperson for bestyrelsen. Bestyrelsesformanden deltager i møder 
med uddannelses- og forskningsministeren og i Danske Universiteters 
formandskollegium. Bestyrelsesformanden spiller en aktiv rolle som den 
strategiske partner i forbindelse med indgåelse af strategisk ramme-
kontrakt med uddannelses- og forskningsministeren. 
 
Ud over de generelle kompetencer for bestyrelsesmedlemmer skal 
bestyrelsesformanden have erfaring med strategisk ledelse af en stor 
virksomhed eller organisation og væsentlig indsigt i samfundsmæssige 
forhold. Der vil f.eks. kunne være tale om erfaring på direktionsniveau fra 
en stor virksomhed eller organisation.  
 
For at bestyrelsesformanden bedst muligt kan varetage den strategiske 
dialog med uddannelses- og forskningsministeren, og bedst muligt kan 
støtte op om daglig ledelse, vil det være væsentligt at en ny bestyrelses-
formand har indsigt i eller erfaring med politiske og administrative 
processer i staten. 
  
Det eksterne bestyrelsesmedlems kompetencer 
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. Bestyrelsen har identificeret 
nogle områder, hvor det nye medlem mest oplagt vil kunne komplementere 
bestyrelsen. Det forudsættes ikke, at det kommende bestyrelsesmedlem skal 
have erfaring fra alle nedenstående områder: 
 

• CBS er finansieret af staten og skatteborgerne og skal således 
udøve sit virke til størst mulig gavn for samfundet. Da 



 

 

 

29. januar 2019  
 
Copenhagen Business School 
Ledelsessekretariatet 
Kilevej 14 
2000 Frederiksberg 
 
Anders Jonas Rønn Pedersen 
Specialkonsulent 
Tlf.: 3815 2036 
Mob.: 2479 4419 
ajp.ls@cbs.dk 
www.cbs.dk 
 
 
 
Side 3 / 4 
 

 

universitetsområdet er underlagt politisk og administrativ 
regulering vil det være en fordel, at det nye eksterne medlem har  

o indsigt i eller erfaring med politiske og administrative 
processer i staten, eller 

o indsigt i eller erfaring med topledelse af offentlige 
virksomheder (public governance)  

• CBS er Danmarks stærkeste universitet inden for entreprenørskab 
og iværksætteri blandt studerende. Denne styrkeposition skal 
yderligere styrkes. Derfor vil erfaring med entreprenørskab og 
iværksætteri, fx ved at have skabt egen virksomhed eller flere 
virksomheder, blive betragtet som en fordel. 

• Uddannelsesverdenen står, ligesom andre sektorer, overfor 
digitale transformationer både i forhold til uddannelses- og 
undervisningsleverancer, såvel som administrative processer. Det 
vil derfor være en fordel, at det nye eksterne bestyrelsesmedlem 
har indsigt i digitaliseringens betydning, muligheder og 
udfordringer. 

 
Har du et forslag til bestyrelsesformand og/eller nyt eksternt medlem? 
Forslag kan sendes til indstillingsorganets sekretær, Anders Jonas Pedersen 
ajp.ls@cbs.dk, senest d. 21. februar 2019. Alle forslag vil blive behandlet 
fortroligt og vil kun blive set af indstillingsorganet. Forslag bedes 
respektere ovenstående profilbeskrivelse og vedtægtens krav til 
udefrakommende medlemmer (jf. vedtægtens § 5, stk. 4, genoptrykt 
nedenunder), samt være ledsaget af en kort motivation. Det skal tydeligt 
angives: 

- Om personen bringes i forslag som bestyrelsesformand og/eller nyt 
eksternt medlem 

- Om personen er indforstået med at blive bragt i forslag  
 
”De eksterne medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. De 
eksterne medlemmers kompetencer skal tilsammen afspejle CBS’ opgaver, 
jf. § 1, stk. 2 og 3, og de skal tilsammen have indsigt i forskning, 
forskningsbaseret uddannelse, ledelse, organisation og økonomi, herunder 
vurdering af budgetter og regnskaber. Bestyrelsesformanden skal have 
erfaring med strategisk ledelse af en stor virksomhed eller organisation og 
væsentlig indsigt i samfundsmæssige forhold. De eksterne medlemmer skal 
endvidere fungere som brobyggere og ambassadører for universitetet med 
henblik på at styrke universitetets samfundsmæssige legitimitet og 
opbakning. De eksterne medlemmer skal komme fra forskellige sektorer, fx 
andre forskningsinstitutioner, kulturlivet, offentlige virksomheder, det 
private erhvervsliv m.v. De eksterne medlemmer skal hver især have en 
kandidatuddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau, og mindst 
ét af de eksterne medlemmer skal have erfaring som anerkendt forsker. 
Blandt de eksterne medlemmer bør erfaring med universitetsledelse – gerne 
med internationalt perspektiv – og erfaring med offentlig forvaltning være 
repræsenteret. I overensstemmelse med ligestillingslovens § 11 tilstræbes 
det, at der er en ligelig kønsfordeling blandt de eksterne medlemmer af 
bestyrelsen.” 
 
CBS’ indstillingsorgan: 
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Ved indstilling af nyt eksternt medlem er bestyrelsens formand, Karsten 
Dybvad, formand for indstillingsorganet. 
 
Ved indstilling af ny bestyrelsesformand er Jørgen Bardenfleth formand for 
indstillingsorganet.  
 
Indstillingsorganet består derudover følgende medlemmer: 
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 
Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL 
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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