
Gå-hjem-møde – Tirsdag den 15. sept. 2015

Fremtidens muligheder
i ejerledede virksomheder



Som Danmarks 7. største rådgivnings- og revisionsvirksomhed er Redmark en moderne, effektiv og dynamisk virksomhed. Vi er 
landsdækkende og har kontorer i Aalborg, Aars, Aarhus og København. Mere end 230 medarbejdere arbejder hver dag på at skabe 
værdi for vores kunder. Det er Redmarks ambition at markere sig som dem, der tilbyder den bedste rådgivning – baseret på stærke 
faglige og forretningsmæssige kompetencer. Vi vil være markante. Gøre en forskel for vores kunder. Efterlade et tydeligt aftryk. Som 
dem, der kombinerer topkvalificeret økonomisk rådgivning med menneskelighed og nærvær. Vi vil være lige så kompetente som de 
største og lige så nærværende som de mindste. Vores kernekompetencer er revision, regnskab, rådgivning, skat og moms. Blandt 
vores varemærker er et engagement ud over det sædvanlige. For os er du ikke blot et nummer i rækken. Som kunde hos Redmark 
har du krav på den bedste løsning hver gang.

Redmark inviterer til gå-hjem-møde med 
spændende indlæg på eftermiddagens program

Tirsdag den 15. september 2015, kl. 15.00-17.30 
hos Redmark, Dirch Passers Allé 76,  

2000 Frederiksberg (Flintholm Company House)

Fremtidens muligheder i 
ejerledede virksomheder 

•	 Værdi- og kultur forankring i organisation, produkt og brand. 

•	 Den professionelle, arbejdende bestyrelse skaber nye muligheder,  
relationer og resultater. 

•	 Fremtidigt ejerskab og exit. Indsigt, viden og redskaber  
fra aktuel forskning.



Eftermiddagens program under dagens tema 
Fremtidens muligheder i ejerledede virksomheder
Programmet er rettet mod ejere, ledere og mellemledere.

Kl. 15.00-15.10 Velkomst 
 v/Michael Ankjær-Jensen, Redmark

Kl. 15.10-16.00 Dagens 3 oplægsholdere giver hver en kort   
 introduktion til deres specialer 
 (LÆS YDERLIGERE OM SPECIALISTERNE PÅ NÆSTE SIDE) 

Dorte Krogh. Motivator, KULTUR-nomade, om konsekvens og ikke mindst muligheder 
for hjerne, hjerte og bundlinje når værdierne forankres – eller ej. Blødt eller Benhårdt! 

Jørn Martin Bank. Professionel arbejdende bestyrelsesformand i det ejerledede 
SMV-segment, om nærvær og reelt at hjælpe.

Jette P. Jørgensen. Leder af Center for ejerledede virksomheder, som CBS har 
skabt i samarbejde med Industriens Fond og INSEAD i Paris. Om forskningsprojektet 
Vækst gennem ejerskifte i ejerledede virksomheder og de redskaber, det rummer 
for de beslutninger Danmarks ejerledere skal træffe i fremtiden.

Kl. 16.00-17.30 Fælles oplæg
 Dorte, Jørn Martin og Jette samler og binder i fællesskab en rød tråd mellem  
emnerne værdi og kultur forankring, bestyrelsesarbejde og viden og redskaber fra 
aktuel forskning. Der er mulighed for dialog, spørgsmål og specifik ønsket uddybning 
undervejs. 

Kl. 17.15-17.30 Afrunding 
 v/Michael Ankjær-Jensen

Efter mødet byder vi på tapas og et glas vin. 

Tilmelding
Send en e-mail med angivelse af: Virksomhedsnavn og deltagernavn(e) 
til Berit Petersen bp@redmark.dk senest torsdag den 10. september 2015.

Følg Redmark på

https://www.linkedin.com/company/29396


Aalborg
Hasseris Bymidte 6

DK-9000 Aalborg

Tlf. +45 98 18 33 33

aalborg@redmark.dk

Aars
Dyrskuevej 9

DK-9600 Aars

Tlf. +45 98 62 38 66

aars@redmark.dk

Aarhus
Sommervej 31C

DK-8210 Aarhus V

Tlf. +45 86 13 31 00

aarhus@redmark.dk

København
Dirch Passers Allé 76

DK-2000 Frederiksberg

Tlf. +45 39 16 36 36

copenhagen@redmark.dk

Diversitet er mere og mere efterspurgt både i ledelse og bestyrelser. Vi har inviteret 3 forskellige specialister, 
der hver, giver deres bud på fremtidens muligheder. Forskningen, det professionelle bestyrelsesmedlem for-
klædt som ”landmand” og en KULTUR-nomade der brænder for værdiforankring mødes og krydser klinger. 

Jette P. Jørgensen er født, opvokset og har altid arbejdet i ejerledede virksomheder lige indtil sin ansættelse på CBS for 
godt et år siden. De seneste 8 år arbejdede Jette som konsulent, og beskæftigede sig blandt andet med bestyrelsesud-
vikling og ejerskifte i ejerledede virksomheder. På CBS er hun leder af Center for Ejerledede Virksomheder, hvor hun har 
ansvar for styring af centrets forskningsprojekter og ikke mindst dialogen med erhvervslivet om at bringe centrets viden 
i anvendelse i virksomhederne. Jette er kandidat i antropologi og økonomi. http://www.cbs.dk/forskning/institutter-
centre/oekonomisk-institut/medarbejdere/jpoeco

Jørn Martin Bank. Direktørkarrieren, inkl. 8 år i udlandet, blev afløst af ledelseskonsulentydelser og executive coaching, 
som igen blev afløst af stigende bestyrelsesarbejde. De sidste 4 år har Jørn Martin været fuldtids professionel besty-
relsesformand i det ejerledede SMV segment. Stifter og ejer af bestyrelsesvirksomheden BB3 samt forfatter til bogen 
’Ledelse’ (Forlaget BANK, 2014). Er uddannet MBCS og CITP fra London. Ovenstående forløb er ’pakket ind’ i en fortid i 
militæret samt en nuværende deltidsbeskæftigelse som landmand på lille Nedergaard. http://www.bb3.dk

Dorte Krogh har siden 2012 beskæftiget sig med, og er passioneret omkring værdiforankring. Hun arbejder og holder 
foredrag i Skandinavien, og har i sit research koncept KULTUR-nomaden haft dialog med ca. 200 ejere, ledere og med-
arbejdere, om den forskel fælles værdier kan gøre for hjerne, hjerte og bundlinje. Dortes baggrund er mere end 20 år 
som ejerleder af en designvirksomhed med løsninger for Danisco, Royal Copenhagen, NRK, Royal Greenland, PenSam 
mfl. Desuden har Dorte taget initiativ til designvirksomhedernes brancheforening, skrevet en Harvard Business Case og 
været int. Jurymedlem. http://www.dortekrogh.com


