
 

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
DANSK SELSKAB FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 

 
 

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse afholder ordinær generalforsamling onsdag den 
3. oktober 2018, kl. 15.00 på DTU, Auditorium 42, Bygning 303A, Asmussens Allé, 2800 
Kgs. Lyngby. 
 
Dagens program indeholder VL-årsmødet, som starter kl. 12.15, hvor der bydes på et let 
traktement. Det samlede arrangement slutter kl. 16.30. 
 
Generalforsamlingen transmitteres live på www.vl.dk og vil efterfølgende kunne ses 
on-demand. 
 
Dagsordenen er følgende i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Fremlæggelse af budgettet for det løbende regnskabsår samt fastlæggelse af 

kontingentet. 
5. Valg af formand og bestyrelse. 
6. Valg af revisor. 
7. Vedtægtsændringer. 
8. Eventuelt. 

 
BESTYRELSEN 
Direktør Jens Wittrup Willumsen, formand 
Adm. Direktør Stina Vrang Elias, næstformand 
Partner Anne Mette Dissing-Immerkær 
Bestyrelsesmedlem Mette Dyhr 
Direktør, partner Frederik Preisler 
Partner, statsaut. Revisor Jesper Lund 
Investor & Investment Advisor Niels Lundorff 
 
BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN 
 
Ad. pkt. 1 
Bestyrelsen foreslår advokat Lars Lokdam som dirigent. 
 
Ad. pkt. 2 
Beretning fremlægges af bestyrelsen. 
 
Ad. pkt. 3 
Regnskab kan læses på Selskabets hjemmeside http://www.vl.dk. 
 
Ad. pkt. 4 
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr. 1.000. 



 

 

 
 
Ad. pkt. 5 
Stina Vrang Elias, Anne Mette Dissing-Immerkær og Mette Dyhr er på valg. 
 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Lisbeth Knudsen (jvf. bilag) og genvalg af Stina Vrang 
Elias, Anne Mette Dissing-Immerkær og Mette Dyhr. Alle valg er for en toårig 
periode. 
 
Bestyrelsen foreslår valg af Jens Wittrup Willumsen som formand. 
 
Ad. pkt. 6 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S som revisor. 
 
Ad. pkt. 7 
Vedtægtsændringer 
 
Bestyrelsen foreslår ændring af Vedtægternes §3a sidste afsnit: ’Generelt gælder de 
samme optagelseskriterier i Selskabet såvel som i grupperne’ foreslås ændret til: 
’Samme optagelseskriterier gælder i Selskabet såvel som i grupperne’  
 
§3b andet afsnit ’Ændring i gruppernes medlemskreds skal meddeles sekretariatet’ 
foreslås ændret til: Ændring i gruppernes medlemskreds registreres af gruppens 
formandskab/administrator i VL-intranettet.’ 
 
§3c ’Udmeldelse skal ske skriftligt til Selskabet med tre måneders varsel til udgangen 
af et regnskabsår.’ foreslås ændret til: ’Udmeldelse skal ske skriftligt til gruppens 
formandskab med tre måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.’  
 
§7 ’Kontaktudvalg 
Et rådgivende kontaktudvalg bestående af kontaktpersoner fra de enkelte VL-
grupper kan bestyrelsen indkalde efter behov.’ foreslås ændret til:  
’VL-gruppeformænd 
Bestyrelsen kan indkalde et udvalg af VL-gruppeformænd/formandskab fra de 
enkelte VL-grupper efter behov.’ 
 
§8 Honorering 
’Kontaktudvalg’ foreslås ændret til ’Udvalg af VL-gruppeformænd’. 
 
Ad. pkt. 8 
Eventuelt 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Jens Wittrup Willumsen 
Formand for bestyrelsen 

 
Dansk Selskab for Virksomhedsledelse 



 

 

 
 

Lisbeth Knudsen 
 

Lisbeth Knudsen, chefredaktør Altinget og Mandag Morgen. Bestyrelsesformand Det 
Kongelige Teater. Bestyrelsesformand Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 

Medlem af bestyrelsen for NIRAS Group A/S. Medlem af bestyrelsen for 
Hamsto.com og bestyrelsen for ENIGMA museet for post, tele- og kommunikation. 
Medlem af repræsentantskabet for Dansk Markedsføring. Medlem af Illum Fondens 

bestyrelse. Adjungeret professor på CBS. 
 

Lisbeth Knudsen (f. 7. juni 1953) er uddannet journalist fra 1975 og startede sin 
karriere på Berlingske som politisk reporter, senere chef for den politiske redaktion, 

erhvervsredaktør, søndagsredaktør og medlem af chefredaktionen samt i en årrække 
ansvarshavende chefredaktør og koncernchef for Berlingske Media. Lisbeth har 

tillige været nyhedsdirektør i DR i en årrække samt adm. direktør for A/S A-pressen 
og chefredaktør for Aktuelt. 

 
 

 
 
 


