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INDLEDNING  
  

Endnu  et  år  i  NOCA  går  nu  på  hæld,  og  det  er  med  glæde,  at  vi  kan  se  tilbage  på  endnu  et  

år  med  en  positiv  udvikling  for  foreningen.  Aldrig  har  vi  haft  så  mange  aktiviteter  med  så  

mange  deltagere,  og  uanset  interne  forandringer,  som  skulle  håndteres,  har  vi  formået  at  

skabe  både  medlemstilvækst,  nye  spændende  aktiviteter  og  en  sund  økonomi.  

  

2015  I  KORTE  TRÆK  
  

Medlemsporteføljen  
I  2015  sagde  vil  velkommen  til  9  nye  medlemsvirksomheder  og  farvel  til  2;;  altså  en  

nettotilvækst  på  7  til  i  alt  82  medlemsvirksomheder.  Mere  end  1400  HR-medarbejdere  fra  

vores  medlemsvirksomheder  interagerer  med  NOCA  via  vores  nyhedsbreve,  tilbud  og  

aktiviteter.  Vores  medlemsportefølje  tæller  fortsat  primært  de  største  og  mest  kendte  

virksomheder  og  organisationer  i  Danmark  –  både  i  offentligt  og  privat  regi.  Vi  ønsker  

fortsat,  at  vores  portefølje  er  stærkest  i  dette  segment,  således  at  vi  sikrer  høj  faglighed  og  

sparring  blandt  ligestillede  i  vores  grupper.  

  

Økonomien  
NOCAs  medlemsfremgang  kombineret  med  et  øget  aktivitetsniveau  betyder,  at  resultatet  

for  2015  er  tilfredsstillende.  Bestyrelsen  har  dog  ønsket  at  styrke  foreningens  soliditet  med  

en  yderligere  konsolidering  af  egenkapitalen.  Årsresultatet  på  79.000  kr.  for  2015  vil  derfor  

blive  overført  til  egenkapitalen.  

  

Organisationen  
I  2015  blev  sekretariatet  styrket  med  en  ny  medarbejder,  Jørgen  Andersen,  som  er  ansat  

som  Netværkschef.  Vi  har  ansat  Jørgen  for  at  imødekomme  det  stigende  aktivitetsniveau  

samt  på  baggrund  af  ønsket  om  at  øge  indsatsen  med  at  hverve  nye  medlemmer.  

Samtidig  sagde  NOCA  farvel  til  en  af  sine  grundlæggere  George  Greibe,  som  efter  13  år  i  

foreningen  valgte  at  gå  på  pension.  Uden  George  var  der  nok  ikke  et  NOCA  i  dag,  så  jeg  

vil  hermed  gerne  yde  ham  en  stor  og  hjertelig  tak  for  hans  pionerånd  og  utrættelige,  

vedholdende  arbejde  for  foreningen  gennem  alle  årene.    
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AKTIVITETER  i  2015    
  

Funktions-  og  temagrupper  
NOCA  har  haft  et  stigende  aktivitetsniveau  i  det  forgangne  år  –  både  hvad  angår  antal  af  

aktiviteter  og  deltagere  på  aktiviteterne.  Der  eksisterer  p.t.  8  funktions-  og  temagrupper,  

hvoraf  de  nyeste  skud  på  stammen:  temagrupperne  for  ”HR  Jura”,  ”Ledelsesudvikling  &  

Læring”  samt  ”Performance  Management”  afholdt  sine  første  møder  i  2015  med  stor  

succes.  Møderne  har  fortsat  fokus  på  at  bringe  høj  faglighed,  viden  og  erfaring  i  spil  i  

levende  interaktion  og  dialog  blandt  deltagerne  –  og  med  en  rigtig  virksomhed  som  

”bagtæppe”.  Jeg  vil  gerne  benytte  lejligheden  til  at  sige  en  stor  tak  til  de  virksomheder,  der  

i  årets  løb  har  åbnet  dørene  for  NOCA-møder;;  vores  succes  er  afhængig  af  jeres  

engagement  og  vilje  til  at  investere  i  samarbejdet.  

Academy  of  Management    
For  13.  gang  på  14  år  arrangerede  NOCA  en  tur  til  årets  Academy  of  Management  

konference  i  Nordamerika.  Et  rekordhøjt  deltagerantal  på  42  personer  tog  turen  med  os  til  

Vancouver,  BC.  Som  ved  tidligere  år  kombinerede  vi  konferencen  med  2  dages  

virksomhedsbesøg  i  nærområdet.  Turen  bød  på  rig  lejlighed  til  at  bygge  nye  relationer,  

hjemtage  ny  inspiration  og  læring  samt  at  styrke  brobygning  mellem  forskning  og  praksis.  

  
Cranet  Konferencen  
I  september  2015  var  NOCA  for  fjerde  gang  medarrangør  af  Cranet-Konferencen,  som  

sammen  med  AOM  og  NOCAs  Årsdag  udgør  vores  væsentligste  Signatur-arrangementer.  

Under  temaet  ”Kulturrejse  mod  Kundeland”  valgte  omkring  130  deltagere  at  tilbringe  en  

dag  med  inspiration  og  dialog  om  HR-relaterede  udfordringer  og  dilemmaer  i  forskning  og  

praksis.  

  

Learning  Expedition  
I  juni  2015  afprøvede  NOCA  et  nyt  koncept;;  ”Learning  Expedition”.  ”Learning  Expedition  

har  til  formål  at  gå  i  dialog  med  interessante  internationale  virksomheder  og  organisationer  

i  et  givent  område  for  gensidige  dialoger  om  specifikke,  relevante  HR  udfordringer.  I  2015  

drog  en  mindre  gruppe  på  13  medlemmer  til  Berlin,  til  et  par  udbytterige  dage.  Vi  havde  
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gerne  set  en  større  deltagergruppe,  og  konkluderer  at  vi  skal  genbesøge  både  timing  og  

markedsføring  for  at  sikre  dette  på  fremtidige  Learning  Expeditions.  

2016  i  NOCA  
Helt  overordnet  ønsker  vi  i  bestyrelsen  at  fortsætte  den  nuværende,  gode  udvikling  for  

NOCA;;  dvs.  bevare  et  højt  niveau  af  aktiviteter,  som  opleves  relevante  og  nærværende  for  

medlemmerne  i  en  forening  hvilende  på  et  sundt  økonomisk  grundlag.  Vi  ved  godt,  at  vi  

som  forening  er  i  konstant  konkurrence  om  medlemmernes  tid  og  opmærksomhed,  og  det  

er  derfor  ekstremt  vigtigt,  at  vores  profil  fortsat  er  klar  og  tiltrækkende  for  de  virksomheder  

og  organisationer,  som  vi  ønsker  er  en  del  af  NOCA-familien  –  også  om  5-10  år  fra  nu.  

  

Derfor  har  vi  i  bestyrelsen  i  gangsat  arbejdet  med  yderligere  at  fremtidssikre  NOCA  på  

baggrund  af  vores  nuværende  fundament.  Vores  omdrejningspunkt  for  diskussionerne  er,  

hvordan  vores  unikke  position  som  brobygger  mellem  HR  forskning  og  praksis  kan  

yderligere  cementeres,  samt  hvordan  vi  forbliver  relevante  for  de  kommende  generationer  

af  HR-professionelle  i  Danmark.  Vores  mål  er,  at  disse  diskussioner  udmønter  sig  i  nye  

ydelser  og  kommunikationsplatforme  til  gavn  for  medlemmerne  i  de  nærmeste  år.  

  
PLANLAGTE  AKTIVITETER  i  2016  
Funktions-  og  temagrupper  
Vi  forventer  fortsat  et  højt  aktivitets-  og  deltagerantal  i  vores  grupper  i  det  kommende  år.  

En  utilsigtet  konsekvens  af  denne  succes  er,  at  det  til  tider  kan  være  svært  at  finde  lokaler,  

der  kan  rumme  os  hos  værtsvirksomhederne.  Vi  arbejder  på  at  løse  denne  problemstilling.  

En  ny  gruppe  ”HR  Analytics”  har  netop  set  dagens  lys.  Gruppen  er  blevet  skabt  på  

baggrund  af  det  øgede  fokus  på  HR  data  og  analytics,  som  vi  også  klart  mærkede  på  

vores  rejse  til  AOM  i  2015.  

  
Årsdag  ”HR  i  takt  med  fremtiden”  
Umiddelbart  efter  Generalforsamlingen  byder  vi  velkommen  til  NOCAs  Årsdag  2016,  der  i  

år  har  fået  temaet  ”HR  i  takt  med  fremtiden”.  Vi  håber  også  i  år  på  stor  tilslutning  og  

levende  diskussioner  i  blandt  deltagerne.  
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Cranet  Konferencen  2016  
Som  sagt  gennemføres  årets  Cranet  konference  den  6.  september.  Konferencen  er  p.t.  i  

planlægningsfasen,  men  vil  kan  allerede  nu  love  et  spændende  program.  NOCAs  

medlemmer  deltager  igen  i  år  til  særlig  NOCA-pris.  

  

Academy  of  Management  (AOM)  
AoM  er  en  unik  måde  at  skabe  nære  relationer  til  kolleger  i  andre  organisationer  og  møde  

nogen  af  verdens  førende  forskere  og  guruer.  Så  herfra  skal  lyde  en  kraftig  anbefaling  til  

at  få  et  mentalt  forspring  efter  sommerferien  med  denne  fantastiske  tur.  I  år  tager  AOM-

karavanen  til  Anaheim,  Californien  og  konferencen  bærer  navnet  ”Making  Orgaizations  

Meaningful”.  Dette  synes  at  være  et  tema,  som  også  mange  danske  HR-professionelle  er  

optagede  af,  så  vi  håber  at  kunne  stille  et  stort,  stærkt  hold  fra  NOCA  som  sædvanligt.  Vi  

er  dog  opmærksomme  på,  at  vi  ikke  ønsker  at  gå  på  kompromis  med  intimiteten  og  de  

gode,  nære  dialoger  i  vores  gruppe,  så  der  vil  blive  begrænsninger  på  deltagerantallet.  

  
Leadership  Development  Study  
I  2014  igangsatte  NOCA  en  undersøgelse,  der  skal  kaste  lys  over,  hvad  der  er  best  

practice  indenfor  Leadership  Development.  I  2015  udsendte  NOCA,  EFMD  og  SHRM  

således  et  spørgeskema  for  at  undersøge,  hvordan  der  bedrives  leadership  development  i  

Danmark,  Europa  og  Nordamarika.    

Denne  undersøgelse  udføres  i  tæt  samarbejde  med  DSEB  og  DEA  her  i  Danmark,  samt  

EFMD  og  SHRM  i  udlandet  for  at  sikre  inspiration  fra  best  in  class  virksomheder  andre  

steder  i  verden.  Undersøgelsen  er  nu  i  den  afsluttende  fase  og  resultaterne  vil  foreligge  i  

2016.  

AFSLUTNING  
Det  er  med  glæde,  at  jeg  for  første  gang  aflægger  denne  beretning,  da  jeg  er  sikker  på,  at  

foreningen  er  i  god  gænge  og  på  vej  mod  nye  mål.  En  forening  som  NOCA  er  imidlertid  

ikke  noget  uden  medlemmerne  og  jeg  håber  derfor,  at  medlemmerne  fortsat  vil  være  med  

til    

•   at  sætte  dagsordenen  i  NOCA,    

•   definere  de  aktiviteter,  som  vi  skal  beskæftige  os  med,    

•   sikre  at  hele  medlemsvirksomheden  får  gavn  af  medlemskabet,  og    
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•   at  I  vil  anbefale  NOCA  til  organisationer,  som  I  kunne  tænke  jer  at  se  som  

medlemmer  af  NOCA.  

  

Til  sidst  vil  jeg  gerne  sige  en  stor  tak  til  mine  kolleger  i  bestyrelsen  for  deres  engagement  

for  NOCA  og  ikke  mindst  til  sekretariatet  for  en  stor  indsats  i  årets  løb.    

  

Med  ønsket  om  et  godt  og  udbytterigt  2016  for  alle  i  NOCA.  

  

  
Anne  Bisbjerg  Lee  

Formand  for  Bestyrelsen  
  
  
     
  
  


