
 

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
DANSK SELSKAB FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE 

 
 

Tirsdag den 6. oktober 2020, kl. 11.00-11.45 
 

hos PwC, Strandvejen 44, Hellerup og ON-LINE. 
 
 
Vi er opmærksomme på udviklingen i COVID-19 og følger myndighedernes 
retningslinier nøje https://www.pwc.dk/da/arrangementer/events-covid-19-
information.html 
 
Generalforsamlingen afholdes således både fysisk og virtuelt med mulighed for 
elektronisk afstemning i tilfælde af yderligere COVID-19-restriktioner. 

 
Dagsorden 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. Eventuelt 

 
BESTYRELSEN 
Chefredaktør & bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen, formand 
Adm. Direktør Stina Vrang Elias, næstformand 
Partner Anne Mette Dissing-Immerkær 
Adm. direktør Jesper Nygård 
Bestyrelsesmedlem Lars Sander Matjeka 
Direktør Mette Dyhr 
Bestyrelsesmedlem Michael Christiansen 
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 
Bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen er på valg – villig til at modtage genvalg. 
 
Stina Vrang Elias og Mette Dyhr afgår i henhold til vedtægtsbestemmelserne om 
maksimalt 6 års bestyrelsesvirke og kan ikke genvælges.  
 
Der foreslås nyvalg af Anja Monrad for en toårig periode.  
 
Herefter vil bestyrelsen bestå af Lisbeth Knudsen, Anja Monrad, Anne Mette 
Dissing-Immerkær, Jesper Nygård, Lars Sander Matjeka, Michael Christiansen og 
Niels Lundorff.  
 
Ad. pkt. 6 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S som revisor. 
 
Ad. pkt. 7 
Eventuelt 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
 

Lisbeth Knudsen 
Formand for bestyrelsen 

 
Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. 

 
 
 



 

 

 
 

 
Foreslået nyvalg til bestyrelsen: 

 

 
 

Anja Monrad, Senior Vice President og leder af Dell Technologies’ Central- og 
Østeuropæiske region, VL 64 

 
Anja er uddannet Cand. Merc. fra CBS, er født i Polen, men har boet i København det meste 
af sit liv. 
 
Hun startede hos Dell som marketingdirektør for de nordiske lande i 2000, og har siden haft 
en international karriere hos Dell med forskellige regionale og globale roller. Siden 2013 har 
Anja været ansvarlig for Dells samlede forretning i Central– og Østeuropa, og før det siddet i 
forskellige management stillinger hos bl.a. Unisys, Compaq og Digital. 
 
Anja er Executive sponsor for Dell Technologies’ initiativer indenfor Entrepreneurship i 
EMEA, og samtidig en ivrig promotor af kvindeligt iværksætteri. Hun er blevet anerkendt 
blandt de mest inspirerende kvinder på den nordiske teknologiscene, har vundet adskillige 
priser og er en eftertragtet keynote speaker indenfor Digitalisering, Mangfoldighed og ikke 
mindst emnet Kvinder i Ledelse. 
 
Anja er desuden udpeget af Europa-Kommissionen som formand for bestyrelsen for Digital 
Skills and Jobs coalition i EU, er bestyrelsesmedlem i den europæiske interesseorganisation 
Digital Europe og har i mange år været medlem af IT-Branchens bestyrelse.  

 
 


