KOMPETENCEPROFILER I Vestjysk Banks BESTYRELSE
Vestjysk Banks bestyrelse tilstræber, at dens sammensætning medfører tilstedeværelse af flest mulige af nedennævnte kvalifikationer, og at dens medlemmer har erhvervsfaglig viden inden for landbrug, byggeri og ejendomme samt produktion. Endvidere skal mindst ét af medlemmerne have
regnskabskompetencer, som tilfredsstiller krav i bekendtgørelse om revisionsudvalg i finansielle
virksomheder:
o

Ledelseskompetence
 Ledelseserfaring

o

Bestyrelseskompetence
 Erfaring med bestyrelsesarbejde

o

Forretningskompetence
 Evne til at omsætte idéer til forretning

o

Juridisk kompetence
 Viden og erfaring på det juridiske område, herunder i relation til finansiel lovgivning

o

Økonomikompetence
 Evne til at forstå og respektere økonomiske forhold

o

Faglig kompetence
 Kendskab til den finansielle sektor, herunder i særlig grad risikotagning på kreditområdet, og dens konkurrenceforhold

o

Digitaliseringskompetence
 Indsigt i grundlæggende sammenhænge i anvendelsen af digitalisering, såvel internt
som eksternt

o

Almen kompetence
 Indsigt i samfundsforhold

Særligt om bestyrelsesformandens profil
Bestyrelsesformanden bør ved siden af øvrige kompetencer have faglig erfaring, være i besiddelse af ledelseserfaring og have erfaring med bestyrelsesarbejde. Formanden skal endvidere have forretningskompetencer og økonomisk indsigt, herunder erfaring med at træffe
økonomiske beslutninger. Formanden skal hertil være i besiddelse af interesse for og indsigt
i samfundsforhold.
Særligt om næstformandens profil
Næstformanden bør ved siden af øvrige kompetencer være i besiddelse af ledelseserfaring.
Næstformanden skal endvidere have forretningskompetencer og økonomisk indsigt. Næstformanden skal hertil være i besiddelse af interesse for og indsigt i samfundsforhold.
Særligt om revisionsudvalgsformandens profil
Det medlem af bestyrelsen, som er tiltænkt hvervet som formand for bestyrelsens revisionsudvalg, skal ved siden af øvrige kompetencer være i stand til at tilfredsstille kravene til
det uafhængige og særligt kvalificerede medlem af revisionsudvalget som fastlagt i bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af
Finanstilsynet.

Det er værd at bemærke, at alle kompetencer ikke kan besiddes af hvert enkelt medlem, men at
det bør tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmerne kompletterer hinanden på en måde, så flest mulige
kompetencer stilles til disposition for bestyrelsens arbejde.
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