
Bestyrelsesprofil
Bestyrelsesmedlem i VikingDanmark



VikingDanmark er kvægbrugets serviceselskab og er 100% ejet af de danske
kvægbrugere - organiseret som en forening.

VikingDanmark er en virksomhed i en rivende udvikling, og som vokser i 
størrelse og betydning på en række nye områder indenfor servicering af den 
danske kvægbruger.

VikingDanmarks vision er:

• At skabe bedre indtjening og trivsel for danske kvægbrugere ved at levere verdens  
bedste avlsmateriale til lavest mulig pris

• At gøre et højt serviceniveau til et særkende
• At være de bedste i verden med hensyn til reproduktion, rådgivning og smittebeskyttelse
• At sikre lokal forankring
• At være absolut førende på det danske marked og i samarbejde med Arcowin være en  

vigtig aktør i international kvægavl

Indledning



VikingDanmark er en af de førende rådgivnings- og servicevirksomheder i Danmark  
- målrettet danske kvægbrugere.

Virksomheden arbejder inden for seks hovedområder:

Service inden for reproduktion mv.
Her arbejder ca. 180 inseminører/reproduktionsspecialister 
fuld tid med at yde den ypperste service.

Rådgivning og salg
Her arbejder ca. 20 rådgivere med avlsrådgivning m.v. på alle niveauer.
Al rådgivning er baseret på et økonomisk grundlag og fundament.

Salg af sæd
VikingDanmark sælger og leverer sæd til de danske kvægbrugere og 
har en markedsandel på ca. 90% svarende til ca. 1.3 millioner doser
om året.

Indkøbsforening – medlemsfordele
Her arbejder VikingDanmark på en række områder, som alle er i 
kraftig vækst.

De fire største områder er:
• Vikshop og Växshop
• Medicin og vacciner
• SenseHub produkter
• Forsikringer i samarbejde med Gjensidige

VikingLivestock A/S
Formidling og salg af god dansk genetik til udlandet i form af levedyr.  
Sammen med levedyrene tilbydes en samlet pakke af rådgivning  
(reproduktion, fodring og dyrlæge), genomisk test og sæd.

Uddannelsesakademi
VikingDanmark uddanner inseminører og har en stærk efteruddannelse.

Herudover varetager VikingDanmark den praktiske del af dyrlæge-
uddannelsen i kvægets reproduktion for Landbohøjskolen.

Til landmænd, som selv ønsker at inseminere, tilbydes en række 
uddannelser. 

Kort om VikingDanmark



Herudover ejer VikingDanmark hele eller dele af en række virksomheder.

 
VikingDanmark har domicil på Koldkærgård i Agro Food Park i Aarhus.

Herved er VikingDanmark placeret i det førende innovations- og vækstcenter  
for fødevarer i Danmark.

 
VikingDanmark ejer 51% 

 af Simherd A/S, som er en  
IT-virksomhed, der udvikler 

software til både universiteter 
og rådgivere.

 
VikingDanmark ejer 100% 

 af eksportfirmaet  
VikingLivestock A/S.
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VikingDanmark ejer 16,5%  

af avlsvirksomheden 
Arcowin.



Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningen/virksomhedens ledelse og drift.

Bestyrelsesmedlemmernes primære fokusområder:

Virksomhedens strategi:
Bestyrelsens hovedopgaver ligger alle på det strategiske niveau.
Bestyrelsen har det strategiske ansvar for at udvikle VikingDanmark
til kvægbrugets foretrukne servicevirksomhed.

Ledelse og drift:
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens ledelse og drift. 
Bestyrelsen ansætter en direktør. Direktøren forestår foreningens daglige arbejde efter 
bestyrelsens anvisninger.

Virksomhedens økonomi:
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens økonomi.
I henhold til vedtægterne skal alle budgetter godkendes af bestyrelsen.

Medlem af Arcowins bestyrelse:
2-3 medlemmer af VikingDanmarks bestyrelse vælges til Arcowins bestyrelse.

 Arcowins bestyrelse er sammensat af:
  5 bestyrelsesmedlemmer valgt af den nordiske region 
 5 bestyrelsesmedlemmer valgt af den tyske region og 
   5 bestyrelsesmedlemmer valgt af den franske region.

Der er her tale om en international bestyrelse, og sproget er derfor engelsk.
Der må påregnes en del rejseaktivitet.

Medlem af diverse udvalg og bestyrelser:
Der ligger en opgave i at repræsentere VikingDanmark i en række udvalg og bestyrelser 
på tværs i landbruget.

Kommunikation
Bestyrelsen skal sikre en løbende kommunikation med medlemskredsen – herunder
forstås, at der informeres om faglige områder, dels ved møde og dels gennem udsendelse 
af skriftligt materiale.

Tavshedspligt
Ansatte og folkevalgte har tavshedspligt om sager, der er behandlet i bestyrelse og udvalg 
om medlemmernes forhold. Dog skal der tages passende hensyn til sagernes behandling 
og til gennemførelsen af tværfagligt samarbejde. 
Bestyrelsens medlemmer har som udgangspunkt tavshedspligt om de forhold, der frem-
lægges og drøftes i bestyrelsen. Der kan i bestyrelsen træffes beslutning om, i hvilket 
omfang bestyrelsens medlemmer kan videregive oplysninger eller materialer, de modtager 
i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer. Dette sker som et fast punkt på dagsordenen.

Inhabilitet
Som medlem af VikingDanmarks bestyrelse skal man i enhver situation forstå og formå at 
varetage VikingDanmarks interesser, uagtet egen viden og interesse i andre selskaber, for-
eninger eller forhold indenfor kvægbranchen. Som bestyrelsesmedlem bør man selv aktivt 
medvirke til at undgå inhabilitet, ved at være åben om sine interesser og viden.

Bestyrelsesmedlemmernes opgaver,  
forpligtelser og ansvar



Interesse for organisationsarbejde:
• Repræsentere danske kvægbrugere i forhold til VikingDanmarks forretningsområde
• Medvirke til at udbrede viden om service og genetik
• Medvirke til samarbejde og videndeling i kvægbrugets virksomheder

Interesse for at drive virksomhed:
• Interesse og viden om at drive en medlemsejet virksomhed
• Interesse for og indsigt i service og rådgivning til danske kvægbrugere
• Interesse for og indsigt i økonomi, ledelse og strategi for virksomheder

Loyalitet – VikingDanmark:
• Udbrede kendskab til og forståelse for VikingDanmarks tiltag
• Forsvare og være ambassadør for VikingDanmarks produkter
• Give tilbagemelding om kvalitet og service
• Køber hovedparten af både sæd og service hos VikingDanmark

Kompetencer indenfor et eller flere af følgende områder:
• Strategi og strategisk udvikling
• Økonomi og økonomisk styring
• Forretningsudvikling indenfor salg og service
• Ledelse og ledelsesudvikling
• Digitalisering i fødevareerhvervet

Der kan forekomme engelske indlæg på møder.

Kompetencer og interesser



Som bestyrelsesmedlem i VikingDanmark ligger der ressourceforbrug på følgende områder:

• Bestyrelsesmøder og forberedelse heraf ca. 8-14 arbejdsdage om året.
• Repræsentere VikingDanmark i diverse møder og arrangementer ca. 8 arbejdsdage om 

året.
• Som bestyrelsesmedlem i Arcowin ca. 8-14 arbejdsdage om året.
• Løbende dialog med medlemmerne på diverse medier.
• En studietur ca. hvert andet år.

UDBYTTE

Som bestyrelsesmedlem i VikingDanmark vil man få stor indflydelse på fremtidens 
udvikling af kvægbrugets største serviceselskab. Man vil opleve at være en del af 
en professionel bestyrelse med den heraf personlige udvikling.

• Tilbud om at blive testet og få den faglige tilbagemelding
• Tilbud om en god bestyrelsesuddannelse, som kan skræddersys til den enkelte
• Deltagelse i forskellige faglige og politiske netværk
• Deltagelse i faglige studieture

Aflønning:
Som menigt bestyrelsesmedlem i VikingDanmark er der et fast honorar på 40.000 kr. pr. år.  
Hertil kommer mødediæter og kørsel.

Arbejdsomfang



VikingDanmark
Agro Food Park 12
DK-8200 Aarhus N 
T: +45 8728 2000 
E: mail@vikingdanmark.dk  
www.vikingdanmark.dk


