
 
 
 
 

FORMANDENS BERETNING 
 
VED GENERALFORSAMLINGEN I DANSK SELSKAB FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE DEN 20. NOVEMBER 2008 
 
BERETNINGSPERIODE 1.7.2007 TIL 30.6.2008 
 
VL GRUPPERNE 
Der er fortsat stor interesse for foreningen og VL grupperne. I årets løb er oprettet 2 nye VL grupper, så det totale 
antal grupper den 30. juni 2008 er 74 fordelt med 72 danske og 2 udenlandske grupper. 
 
Foreningens bestyrelse har for blot to måneder siden godkendt en ny strategi, som bl. a. fokuserer på en aktiv indsats 
for dannelse af VL grupper i udenlandske metropoler. Aktuel status herfor er, at der i september 2008 blev godkendt 
en ny gruppe i Bruxelles, og der er nu lokale initiativtagere, som arbejder på dannelse af nye grupper i New York, 
London, Paris, Singapore og Geneve/Lausanne. 
 
MEDLEMSMØDER OG ARRANGEMENTER 
Der har i årets løb været afholdt følgende arrangementer: 
 
Den 28. november 2007: Generalforsamling og medlemsmøde. 
Hotel Marriott i København var mødested for den ordinære generalforsamling og medlemsmødet. Ved 
generalforsamlingen vedtog man en række mindre vedtægtsændringer vedrørende optagelse af medlemmer og 
medlemskriterier, om bestyrelsens sammensætning og om kontaktudvalget. H. C. Madsen og Majken Schultz blev 
genvalgt til bestyrelsen og Stine Bosse, Jeppe Christiansen, Peter Loft og Kenneth Plummer valgt som nye medlemmer. 
 
Medlemsmødet havde temaet ”Hård eller blød landing i USA’s økonomi - og konsekvenserne for den globale 
økonomi” med direktør Jeppe Christiansen, LD som indlægsholder.  
  
Den 29.-30. januar 2008: VL døgn 2008 med temaet ”Hvad gemmer der sig i fremtidens lederskab?” 
VL døgnet havde i år VL gruppe 13 som arrangør med styregruppens formand Christian Nissen i spidsen. Hovedtalerne 
omfattede bl. a. general Wesley Clark, koncernchef Mats Jansson, adm. direktør Lars Rebien Sørensen og 
finansminister Lars Løkke Rasmussen. VL døgnet indeholdt som noget nyt 3 sessioner med hver 4 temamøder, hvor 
deltagerne på forhånd havde meldt sig til de temaer, som havde deres interesse.  
 
Blandt konklusionerne om kravene til fremtidens ledelse kan nævnes bl. a.: 
At være målrettet, kontant og fleksibel, lydhør og kreativ på samme tid. 
At have behov for en bredere vifte af måleparametre end blot bundlinjefokus. 
At opleve en større mangfoldighed af ejerstrukturer, der udfordrer til et transparent lederskab under skiftende ejere. 
At bruge de fysiske rammer til at afspejle virksomhedens kultur. 
At organisationen evner at invitere forskelligheden indenfor. 
 
ÅRETS RESULTAT 
Årets resultat er et underskud på 674 tkr. Det skyldes hovedsagelig tre forhold, som er: 1) Underskud på VL døgn 
2008;  2) Omkostninger til ny hjemmeside, regnskabssystem og CMS-system; 3) Ekstraordinære omkostninger ved 
direktørskifte. Foreningens egenkapital udgør herefter 1.6 mio. kr. pr. den 30. juni 2008, hvoraf 1.0 mio. kr. fortsat er 
hensat som risikoreserve til VL døgnets afholdelse. 
 
MOMSPLIGT 
Baseret på en kendelse fra Skatterådet omkring momspligt for en forening har vi i samråd med vor revisor 
momsregistreret foreningen med virkning fra den 1. juli 2008. Der vil således ved kontingentopkrævning fremover 
blive tillagt moms. For størstedelen af vore medlemmer vil det ikke have betydning, da moms kan modregnes i 



virksomhedens regnskab. For foreningen vil det have en lille positiv effekt, da vi kan afløfte moms på bl.a. IT 
omkostninger.  
 
FORENINGENS NAVN 
Foreningen har siden sin stiftelse heddet ’Dansk Selskab for Virksomhedsledelse’, og det vil den fortsat hedde. Det er 
imidlertid et lidt langt navn at udtale, og vore medlemmer og vi selv har i mange år anvendt den uautoriserede 
forkortelse DSV. De samme bogstaver som navnet på en stor dansk børsnoteret virksomhed. Vi vil derfor i det daglige 
fremover kalde os VL grupperne, når vi ikke bruger hele det officielle navn.  
 
MEDLEMSFORHOLD 
Den 30. juni 2008 udgjorde antallet af medlemmer i selskabet 2.620 mod 2.595 året før.  
 
ORGANISATORISKE FORHOLD 
Den 1. marts 2008 gik direktør Jørgen Larsen på pension efter næsten 12 års virke og afløstes af Bo Gjetting. 
Foreningens sekretariat udgøres således nu af Pernille Wandel-Petersen og Bo Gjetting. 
 
AFSLUTNING 
Til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger og sekretariatet for et godt samarbejde i det forløbne år. 
 
H.C. Madsen 
Formand 


