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IBC CBS Generalforsamling 2023 

   AGENDA 

1. Velkomst, Anette Thaulow 
 

2. Valg af dirigent 
 

3. Valg af referent 
 

4. Formandens beretning 

I det snart forgangne år har vi afholdt Generalforsamling i januar 2022, hvor Jan Damsgaard holdt oplæg om 
Blockchain. 

I februar holdt Stine Bosse oplæg om EU via optaget video interview, hvor vi oplevede en ærlig og meget 
personlig beretning om hendes karriere og hendes passionerede holdning til EU, og det var lige før krigen i 
Ukraine brød ud. Se interviewet hér: Stine Bosse – International Business Club CBS (ibccbs.dk).  

Marianne Dahl, CEO, BCG besøgte os I marts og fortalte om bæredygtighed og digital transformation.  

I april holdt bestyrelsesformand for DanBan, Jesper Jarlbæk oplæg om Danish Business Angels.  

I maj holdt Professer, emeritus Steen Hildebrandt oplæg om management teori og den generelle og eksplosive 
velfærdsudvikling i Danmark, siden 1945.  

I juni holdt Jesper Theilgaard et spændende oplæg om klimaudviklingen og hans positive vinkel på fremtidens 
klima, hvis forbrugere og politikere kan enes om bæredygtighed.  

I august holdt vi årets sommefest på Sølyst med hovedtaler Stine Bosse, der berettede om hendes tid hos Tryg og 
at selveste Warren Buffet inviterede hende til USA for at høre om hendes beretning som CEO.  

I september fik vi besøg af boganmelder, Børsen og TV2 erhvervskommentator Henrik Ørholst, der holdt 
foredrag om hans nyeste bog ”Absolut strategi”, der er relevant mere end nogensinde, nemlig vigtigheden af at 
lægge nye strategier, i forhold til omvendens krav, står kniv skarpt.  

I oktober besøgte Lise Kingo os, og fortalte om stakeholder capitalism, og en ny tilgang til kapitalisme, hvor man 
deler et fælles ansvar, som investor.  

I november holdt Jon Didericksen, CEO Den Blå Planet et yderst inspirerende foredrag om kriseledelse under 
corona og energikrise, hvor genial markedsføring reddede virksomheden fra konkurs. 

I december har vi haft besøg fra CFO, forretningsleder Kasper Roldsgaard, der var fløjet ind fra Madrid for at 
fortælle os om hans forskning inden for ledelsesstrategi i teori og praksis, hos DSB samt Catering Spain. 

Alt i alt en foredragsrække, der har taget udgangspunkt i IBC CBS bestyrelsens ønske om diversitet. 

 

https://ibccbs.dk/events/stine-bosse/
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5. Regnskab 2022 og budget 2023, Lars Schunk 

 

6. Strategi 2023, Kasper Roldsgaard 

 

7. Behandling af indkomne forslag. 

 

8. Kontingent for kommende 12 måneders periode 

Foreslås fastholdt på 500 kr. 

 

9. Valg til bestyrelsen 

 

a. Valg af formand 

i. Anette Thaulow 

 

b. Valg af næstformand 

i. Martin Nielsen Nørskov 

 

c. Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer 

i. Jakob Jørgensen 

ii. Therese Waltersdorff 

iii. Kasper Roldsgaard 

iv. Niels Stub 

v. Michael Sandfort 

vi. Lars Schunk 

 

d. Valg af 2-4 suppleanter 

 

e. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

 

10. Eventuelt 

 

 


