
Godt bestyrelsesarbejde
Frigør tid til værdiskabende bestyrelsesarbejde
i Danske Vandværker - Enkelt og sikkert.

BetterBoard portalen skaber det rette fundament for struktur og digitalisering
i bestyrelserne hos Danske Vandværkers medlemmer.

BetterBoard portalen er jeres online værktøj for planlægning, gennemførsel
og opfølgning af bestyrelsesmøderne.

Med BetterBoard portalen vil bestyrelsen samtidig imødekomme den nye
persondataforordning.

Enkelt, sikkert og miljørigtigt.

m
yg

in
d 

&
 c

o

BetterBoard ApS
Tlf. +45 53 54 01 48 | www.betterboard.dk | www.betterboard.no

Klik her
og bestil en personlig
online demo
af BetterBoard Bestyrelsesportalen hos Stefan.

http://mygind-co.business.site
https://www.betterboard.dk
https://www.betterboard.no
https://www.facebook.com/BetterBoard/
https://www.linkedin.com/company/18143761/
https://www.betterboard.dk/online-demo/


Kan du genkende at...
• Fortrolige og sensitive bestyrelses dokumenter 

distribueres via mail.

• Der modtages bestyrelsesdokumenter f.eks. fra revisor, 

sekretær mv. som ikke er medlem af bestyrelsen.

• Bestyrelsesdokumenter arkiveres lokalt hos det enkelte 

bestyrelsesmedlem - ofte i mailprogrammet.

• Bestyrelsens historiske dokumenter og referater er 

ikke samlet ét sted og dermed ikke tilgængelig for alle 

bestyrelsesmedlemmer. 

• Bestyrelsen har ikke taget stilling til IT-sikkerheden for 

korrekt håndtering af dokumenter. 

 

BetterBoard Bestyrelsesportalen tilbyder:
• En samlet oversigt over bestyrelsens arbejde.

• Krypteret dataopbevaring og distribution af fortrolige og 

sensitive oplysninger.

• Smart GDPR funktion (Persondataforordningen). 

• Høj sikkerhed med bl.a. 2-faktor log-in.

• “Superuser overblik” hvis du sidder i flere bestyrelser, som 

benytter BetterBoard Bestyrelsesportalen.

• Rollebaseret adgang med 5 niveauer til f.eks. sekretær, 

revisor, advisory board etc.

• Smarte annoterings og kommentar muligheder direkte på 

dokumenterne.

• Deling af annoteringer/kommentarer.

• E-signatur.*

• Bestyrelsens eget arkivsystem.

• Intelligent søgefunktion.

• Oprettelse af arbejdsrum for dele af bestyrelsen.

• Hurtig historisk indblik for nye bestyrelsesmedlemmer.

• Nyttige skabeloner som mødeagenda, forretningsorden, 

strategiske værktøjer etc.

• Nem videomøde adgang for alle medlemmer.**

• ...og meget mere.

Danske Vandværker priser: 
Årsabonnement pr. bestyrelse kr. 129 pr. mdr.

(normal pris kr. 475 pr. mdr.) inkl.:

• 6 brugere

• 10 GB data

• Online support

• Kommende opdateringer

Oprettelse - Danske Vandværker: 
Oprettelse kr. 495 pr. portal (normal pris kr. 2.995) som

inkluderer:

• Registrering og oprettelse af op til 6 brugere.

• Tildeling af rollebestemt adgangsniveau iht. ønske.

• Brugerprofilerne oprettes med billede – såfremt det er 

tilgængeligt.

Alle priser er excl. moms og faktureres på årsbasis. Der tages

forbehold for fejl og ændringer.

Ekstra brugere (udover de 6 inkluderede) kr. 25,00/md.  
pr. bruger. Efterfølgende data kr. 5,00/GB/md.

*E-signatur er et tilkøb til portalen.
Kr. 69,00/md. pr. bestyrelse.

**Videomødefunktionen er et tilkøb til portalen.
Kr. 69,00/md. pr. bestyrelse.

Stefan Schelde Hansen
Mail:  ssh@betterboard.dk 

Tlf.:    +45 31 51 52 22

BetterBoard ApS

Tlf. +45 53 54 01 48 | www.betterboard.dk | www.betterboard.no

Workflow i egen bestyrelse?
Optimér tidsforbrug og processer i bestyrelsesarbejdet

Ja tak:
Skal vi også hjælpe jer hurtigt 

videre med en online løsning og 
igangsætte værktøjet til jer?

Så kontakt venligst: Stefan Schelde Hansen
Mail:  ssh@betterboard.dk
Tlf.:  31 51 52 22

https://www.facebook.com/BetterBoard/
https://www.linkedin.com/company/betterboard/
https://www.betterboard.dk
https://www.betterboard.no

