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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 
DANSK SELSKAB FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse afholder ordinær generalforsamling og præsente-
rer årstema 2022 forud for VL-Døgnet (VL The Reboot) - tirsdag den 26. oktober 2021, kl. 
11:15-12:00 i Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1,1221 København K. 

Dørene åbnes kl. 10:45, hvor der bydes på kaffe. Efter generalforsamlingen serveres fro-
kost kl.12:00-13:00, inden VL-Døgnet officielt åbnes v./ formand Lisbeth Knudsen.

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 kon-

tingentet
 5.   Valg af formand og bestyrelse
 6.   Valg af revisor
 7.   Forslag til vedtægtsændringer
 8.   Eventuelt

BESTYRELSEN

Strategidirektør & bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen, formand - VL1, København
Bestyrelsesmedlem Michael Christiansen, næstformand - VL6, Aarhus
Partner Anne Mette Dissing-Immerkær - VL, København
Adm. direktør Jesper Nygård - VL2, København
Bestyrelsesmedlem Lars Sander Matjeka - VL91, København
Senior Vice President Anja Monrad - VL64, København
Investor & Investment Advisor Niels Lundorff - VL88, Warzawa

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
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Ad. pkt. 4
Bestyrelsen foreslår, at det årlige kontingent forhøjes til i alt kr. 1.700 ekskl. moms.

Ad. pkt. 5
Jesper Nygård, Lars Sander Matjeka, Michael Christiansen og Niels Lundorff er på valg.
 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af John Wagner, VL9 og Peter Kaas Hammer, VL73 (jf. bilag) 
og genvalg af Jesper Nygård, Lars Sander Matjeka, Michael Christiansen og Niels Lundorff.

Alle valg er for en toårig periode. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Lisbeth Knudsen som formand.

Ad. pkt. 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.

Ad. pkt. 7 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer kan læses på Selskabets hjemmeside

Ad. pkt. 8
Eventuelt

Med venlig hilsen

Lisbeth Knudsen
Formand for bestyrelsen

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse.

mailto:info@vl.dk
http://www.vl.dk
https://vl.dk/wp-content/uploads/2021/10/vedtaegter-A3.pdf


FORESLÅEDE NYVALG TIL BESTYRELSEN

Sankt Annæ Plads 13 · DK-1250 København K. · CVR: 54763611 · Telefon +45 35439292 · info@vl.dk · www.vl.dk

John Wagner, Adm. direktør for De Samvirkende Købmænd,  
tidligere generalsekretær for Det konservative Folkeparti, VL 9 

John Wagner har siden 1995 været adm. direktør for De Samvirkende Købmænd (DSK) og medlem 
af bestyrelser i dagligvarehandlen.

John har været medlem af bestyrelsen for Danmarks Radio, den grafiske virksomhed Formula Hol-
ding A/S og er i dag formand for Fonden af 1. oktober 1959, medlem af bestyrelsen for Nordsjæl-
lands Center for Lokale Fødevarer, repræsentantskabet for Dansk Markedsføring, Handelsudvalget i 
Dansk Erhverv og sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten.

Han har desuden erfaring med samspillet mellem det offentlige og private erhvervsliv som medlem 
af en række kommissioner og partnerskaber, senest Partnerskabet for levende bymidter og det part-
nerskab for detailhandlen, som erhvervsministeren nedsatte i Covid-19-perioden.

John er endvidere netværkskoordinator for organisationsledere og fast kommentator i Mandag Mor-
gen, i TV2 News & Co og senest forfatter til ”Schlüters Politiske Testamente” (Gyldendal 2019).

John er uddannet journalist, blev politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen og Børsens 
Nyhedsmagasin, siden debatredaktør og lederskribent på Berlingske Tidende, inden han i perioden 
1988-92 var generalsekretær for Det konservative Folkeparti.

’Johns motivation for at indtræde i bestyrelsen for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse er dels 
næsten 30 års medlemskab af VL9 og netværk af organisationsledere dels et ønske om at medvirke 
til flere aktiviteter, der styrker og fremmer forståelsen for den fælles dagsorden, som det politiske 
system og erhvervslivet må have for at skabe en bæredygtig vækst, både økonomisk og med hen-
syn til klima og miljø, for at udbygge vores velstand og dermed velfærd.’
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Peter Kaas Hammer, CEO i Kemp & Lauritzen A/S, VL73

Peter Kaas Hammer tiltrådte i 2017 som adm. direktør i Kemp & Lauritzen A/S. Kemp & Lauritzen er 
landets førende teknikvirksomhed med cirka 2.500 medarbejdere. Virksomheden er en B2B og B2G 
virksomhed der med sin kompetenceplatform både er en betydelig aktør i bygge og anlægsbran-
chen, såvel som en del af industri- og service-branchen. 

Peter startede sin karriere i konsulentvirksomheden Qvartz (i dag Bain & Company) i 2001. I 2006 
kom han til MT Højgaard (i dag MTH), hvor han i en årrække var en del af det øverste koncernledel-
sesteam blandt andet med ansvar for udviklingen af koncernens datterselskaber, hvor han også sad 
i flere af bestyrelserne. 

Endvidere var han i perioden 2011-2013 adm. direktør i det MTH-ejede selskab Ajos A/S og i 2013 
blev Peter adm. direktør i det MTH-ejede teknikselskab Lindpro A/S. 

Peter er uddannet Cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 2001 og har som en del af sin kandidatud-
dannelse læst på Cranfield School of Management.

’Peters motivation for at indtræde i bestyrelsen for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse tager 
afsæt i hans mere end 10-årige medlemskab af VL73, der har haft afgørende betydning for hans 
ledelsesmæssige udvikling og fundament. Derfor har Peter et passioneret ønske om at bidrage til 
udviklingen af VL-grupperne, samt et stærkt ønske om at bidrage til at positionere VL-grupperne 
som det stærkest afsæt for personlig udvikling og påvirkning af den generelle samfundsagenda.’ 
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