
 

 

 
 

 

 
Bestyrelsestræning i foråret 2018: 
 
1-dags seminar: 
Tirsdag den 12. juni med start kl. 09:30 til 
kl. 20:00 
 
Sted:  
Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-
33, København 
 
Tilmelding: til lh@ida.dk 
 
 
Bestyrelsestræning i efteråret 2018: 
 
Seminar 1 døgn: 
Fredag den 14. september med start  
kl. 16:00 til lørdag den 15. september  
kl. 13:00 
 
Sted:  
Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73 i Middelfart  
 
Tilmelding: Senest den 30. juli 2018 til 
lh@ida.dk 
 
1-dags seminar: 
Torsdag den 20. september med start kl. 
09:30 til kl. 20:00 
 
Sted:  
Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-
33, København 
 
Tilmelding: Senest den 6. august 2018 til 
lh@ida.dk 
 
 
Pris: 
Gratis 
Arrangementet er for VG/AK bestyrelser. 
 
Yderligere information: 
Lone Høyrup 
lh@ida.dk 
Tlf.: 33 18 46 31 
 
 
Udtalelser fra tidligere deltagere: 
 ”Endelig noget for hele bestyrelsen” 
 ”Har givet meget at tænke over og 

noget konkret at tage fat på” 
 ”God afveksling mellem teori og 

opgaver” 

 

Ønsker I som VG/AK-bestyrelse  
at stå solidt og professionelt  

over for kollegerne og ledelsen? 
 

 
 
 
 
 
Så skulle I overveje at deltage på IDAs bestyrelsestræning for VG/AK bestyrelser, 
hvor fokus er på samarbejdet i jeres bestyrelse.  
 
 
Hvorfor skal I deltage? 
IDAs rådgivere er i daglig kontakt med IDAs medlemmer, og de rådgiver også 
VG/AK bestyrelser i forbindelse med deres mange roller og opgaver.  
IDA har derfor stor indsigt i bestyrelsernes hverdag og ved, at det kan være svært 
at bevare overblikket over hvilke opgaver, der er vigtige at prioritere, samt hvor-
dan man fordeler ansvaret i bestyrelsen.  
 
På bestyrelsestræningen vil I i fællesskab få synliggjort de kompetencer og roller, 
der er i netop jeres bestyrelse, ligesom I får en konkret handleplan med hjem.  
 
Bestyrelsestræningen veksler mellem undervisning og gruppearbejde med kon-
krete problemstillinger eller udfordringer, som I oplever i bestyrelsen, f.eks. i rela-
tion til jeres bagland, til ledelsen eller internt i bestyrelsen, og der bliver også lej-
lighed til at udveksle erfaringer med andre VG/AK bestyrelser.  
 
For at sikre, at I får det største output i form af et fælles begrebsapparat og et 
godt grundlag for det videre arbejde, skal det understreges, at det er vigtigt, at så 
mange som muligt fra jeres bestyrelse deltager.  
 
 
Hvad får I med hjem? 
IDA giver jer inspiration og stof til eftertanke samt en række ideer og værktøjer, 
som I kan vælge at gå ”hjem” og afprøve, og målet er, at I med bestyrelsestrænin-
gen vil blive rustet til at være en stærk bestyrelse, der trækker på samme ham-
mel, og som står solidt over for kollegerne og professionelt over for ledelsen. 
 
 
Lidt om det praktiske: 
Som tidligere nævnt er det vigtigt, at et flertal fra jeres bestyrelse deltager - også 
selvom det går på tværs af faggrænser, det er nemlig jeres plads i bestyrelsen, 
der er alt afgørende for jeres deltagelse. IDA tilbyder bestyrelsestræningen som 
et seminar af 1 døgns varighed med overnatning eller som et dagseminar. For-
skellen er, at I på døgnseminaret får lidt ekstra tid om aftenen til over en middag 
at erfaringsudveksle med de øvrige deltagere og til at styrke relationerne i jeres 
bestyrelse. Det er så op til jer at afgøre, hvor meget tid I kan afsætte. 
 
Tilmelding til Lone Høyrup, lh@ida.dk med oplysning om, hvem der deltager og 
hvornår I ønsker at komme afsted.  
 
Tilmeldingen skal indeholde fulde navn og kontaktoplysninger på alle deltagerne. 
 
Vi håber, dette nye tilbud har gjort jer nysgerrige, og at I har både lyst og tid til at 
deltage. 
 
Har I spørgsmål til bestyrelsestræningen, kan I kontakte Annette Askholm på 
aa@ida.dk 
 
Vi glæder os til at høre fra jer. 
 
 
Med venlig hilsen 
IDA 
 


