
FORMANDENS BERETNING 
VED GENERALFORSAMLINGEN I DANSK SELSKAB FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE DEN 28. NOVEMBER 2007 
 
BERETNINGSPERIODE 1.7.2006 TIL 30.6.2007 
 
MEDLEMSARRANGEMENTER 
Medlemsmødet den 23. November 2006 blev afholdt på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København. 

• Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen 

• Direktør Jørgen Søndergaard, Socialforskningsinstituttet 

• Adm. direktør Jørgen Bardenfleth, Microsoft Danmark 
 

var indledere ved medlemsmødet, hvor der blev sat fokus på temaet: 

”Har Danmark de rette rammebetingelser for at kunne udvikle og fastholde den fornødne konkurrencekraft -  herunder tiltrække 
det fornødne antal udlændinge og fastholde tilstrækkelig arbejdskraft her i landet.” 

Foredragene understregede at mange forhold har virksomhederne selv indflydelse på, men de politisk fastlagte rammebetingelser, 
som virksomhederne skal arbejde under, spiller også en meget stor rolle. 

De tre foredrag dannede grundlag for en konstruktiv debat, hvor ansvarshavende chefredaktør, adm. direktør Leif Beck Fallesen 
var ordstyrer. 

VL-døgnet 2007 blev med 450 deltagere afholdt på Copenhagen Business School i København den 23.-24. Januar 2007.  
 
VL-4, med styregruppens formand Lars Bernhard Jørgensen i spidsen, stod for VL-døgnets gennemførelse. 

VL-døgnet 2007 havde som tema ’Future Now’, og det viste sig, at trykket skulle lægges kraftigt på NOW. Hvis virksomheden skal 
være med i den fortsatte globalisering, gælder det ikke så meget strategi, som handling. 
 
Den første dag understregede internationalt kendte foredragsholdere, at Danmark med sin stærke økonomi har et godt 
udgangspunkt, men det må ikke blive en sovepude. 
 
På døgnets anden-dag var hovedbudskabet fra fremtrædende danske virksomhedsledere at handlekraft og omstillingsevne er 
nøgleord. 

 VL-døgn 2007 havde som helhed et vellykket forløb. 
 
Med henblik på det bedst mulige grundlag for planlægning af fremtidige VL-døgn gennemførte bestyrelsen i foråret en 
spørgeskemaundersøgelse vedr. medlemmernes holdning og ønsker til VL-døgnet. 
 
914 medlemmer deltog i undersøgelsen, der som hovedkonklusion viste, at VL-døgnet ønskes bibeholdt i sin nuværende form - 
men med visse justeringer og tilpasninger. 
 
Bestyrelsen vil sammen med den til enhver tid siddende styregruppe for VL-døgnet arbejde videre med analysens konkrete forslag 
optimering af fremtidige VL-døgn. 
 
VL-GRUPPERNES VIRKE 
Aktiviteterne i de enkelte VL-grupper er fortsat det helt centrale inden for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. 
Aktivitetsoversigten for året 2006/2007 vidner om et tilfredsstillende aktivitetsniveau i den enkelte grupper.  
 



Der er i årets løb etableret tre nye VL-grupper heraf en i Shanghai og en i Nuuk.  
 
Bestyrelsen finder, at det i dag må være en naturlig ting, at der i centrale byer udenfor Danmark også gives danske topledere 
mulighed for at mødes i VL-grupper inden for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. 
 
Der er nu i alt 72 VL-grupper. 
 
Der er i årets løb kommet 295 nye medlemmer til. Der er således fortsat en årlig udskiftning af medlemmer af VL-grupperne på ca. 
10%. Det totale antal medlemmer i VL-grupperne udgør i dag 2595. 
 
BESTYRELSEN 
På generalforsamlingen den 23. November 2006 blev Niels Larsen og Jens Bjerg Sørensen genvalgt. 
 
AFSLUTNING 
Til slut vil jeg gerne takke mine bestyrelseskolleger og sekretariatet for et godt samarbejde i det forløbne år. 
 
H.C. Madsen 
Formand 

 

 


