Pressemeddelelse
Odsherred Erhvervsforum har skabt et unikt kompetencenetværk til de lokale virksomheder
Odsherred Erhvervsforum har over 400 medlemmer, som repræsenterer en lang række forskellige
brancher. Blandt disse medlemmer er der nu en rækker personer, der stiller deres kompetencer til
rådighed for lokale virksomheder – alt sammen med det formål at skabe vækst for
virksomhederne. Vi ved at der er mange udfordringer og spørgsmål i virksomhedernes hverdag.
Nogle af dem vil vi gerne hjælpe med at give nogle svar på og finde løsninger. Det kan være
konkrete spørgsmål der handler om økonomi, finansiering, revision, markedsføring, salg, eksport,
udvikling, produktion, detailhandel…
Men det kan også dreje sig om mere langsigtede spørgsmål som: Fastlæggelse af strategi, taktik,
innovation, generationsskifte, salg af virksomhed, udvælgelse af de rigtige medarbejdere… Med
andre ord problemstillinger, der afhænger af den enkelte virksomheds udvikling og udfordringer.
Det kræver forskellige former for rådgivning alt afhængig af i hvilken situation virksomheden
befinder sig i.
Derfor har vi opdelt vores netværksmulighederne i 4 forskellige netværk:
Professionelt Bestyrelses Netværk, Advisory Board Netværk, Mentor Netværk og Rådgivnings
Netværk.
Professionelt Bestyrelses Netværk
Der kan være rigtig koldt på toppen og ejeren/lederen kan ofte føle sig ensom. I store
virksomheder er det helt normalt at ledelsen har en professionel bestyrelse, som man
samarbejder med. I mange små og mellemstore virksomheder er det ikke så udpræget – ofte er
det familien der sidder i bestyrelsen, og lederen sidder alene med problemer og udfordringer!
Professionelt Bestyrelse netværk er rettet mod de virksomheder, der har erkendt, at de har behov
for løbende at have professionel rådgivning – måske fordi virksomheden vækster, og ledelsen
dermed får behov for kompetencer, man ikke er i besiddelse af i dag. Det kan også være
virksomheder der ønsker at gøre sig klar til at blive solgt eller er på vej, til at foretage et
generationsskifte…
Endelig er der virksomheder, der har haft et advisory board og nu er moden til en professionel
bestyrelse.
Vi kan i netværket tilføre nye emner til en eksisterende bestyrelse – og vi kan være med til at
skabe og sammensætte en professionel bestyrelse helt fra bunden.
Der vil normal være tale om et honorar for bestyrelsesarbejdet.
Advisory Board Netværk
Et netværk der retter sig mod virksomheder, der i en kortere eller længere periode har brug for
eksterne input til udvikling af virksomheden generelt, et særligt indsatområde eller andre
udfordringer, der skal håndteres.
Et Advisory Board, som typisk består af 2-3 personer, er specielt velegnet for de virksomheder, der
efterspørger ekstern rådgivning, men endnu ikke er klar til en professionel bestyrelse. Med et
Advisory Board undgår man også de juridiske spidsfindigheder, der følger med en bestyrelse.

Der vil normal ikke være tale om et honorar i forbindelse med Advisory Board´s arbejde. Afhængig
af omfanget kan honorar dog komme på tale. Honorar aftales med den enkelte rådgiver. Beløbet
kan variere i forhold til opgavens omfang, og vil i mange tilfælde også være gratis.
Mentor Netværk
Det 3. netværk er enkeltstående personer, der stiller sig til rådighed over for typisk én iværksætter
virksomhed, der ønsker at have en ekstern person knyttet til virksomheden.
Formålet er, at iværksætteren for mulighed for at trække på en mere erfaren persons
kompetencer – uden at der er tale om et egentligt konsulentforhold.
Der ydes normalt ikke honorar ved mentorforhold.
Rådgivnings Netværk
De sidste netværk er det bredeste. Det henvender sig til at virksomheder herunder også vores
egne medlemmer. Det er rettet mod virksomheder, der har brug for rådgivning eller vejledning.
Hvis man direkte har behov for at få løst et problem eller konkret opgave, så vil der typisk være
tale om en eller anden form for konsulentopgave, hvorfor der skal aftales et honorar.
Medlemmer af Rådgivnings Netværket stiller også deres kompetencer til rådighed ved vores
iværksætter caféer, som vi igangsætter, når Coronaen tillader det.
Det er muligt at se hvilke personer der er i de forskellige netværk, og hvilke kompetencer, de råder
over. Det foregår på Odsherred Erhvervsforums hjemmeside under ”Rådgivere”:
https://odsforum.dk/kategori/raadgivere/
Man er også velkommen til at høre nærmere ved at kontakte Odsherred Erhvervsforum direkte,
og tale med Anni Juul Jensen, anni@odsforum.dk
Med venlig hilsen
Kompetencenetværks Gruppen
Lis Lykke, Hans Ørum og Svend Schat-Holm

