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LÆR AT FORUDSE DIN EGEN FREMTID – OG VIND PÅ DINE EGNE PRÆMISSER
Indlægsholder: Anne Skare 

26.05 
Dato: Torsdag den 26. maj kl. 14.45 – 17.30
Sted: Musikhuset Esbjerg, Havnegade 18, 6700 Esbjerg

Verden bevæger sig så hurtigt, at det er en absolut nødvendig-
hed at kunne mestre fremtiden.  Dem der er ignorerer fremtiden 
risikerer at blive blæst omkuld og stå tilbage og føle sig som et 
offer… For der har aldrig i historien været kortere afstand mel-
lem visionsevne og skaberkraft.

Træd ind i fremtiden med en af verdens førende fremtidsfor-
skere, Anne Skare Nielsen fra Universal Futurist. Anne viser 
dig, hvordan du helt lavpraktisk vækker din fremtidssans og 

bliver en af de visionære typer andre ser op til. Det gamle spil 
handlede om mere: mere vækst, øget produktivitet, flere penge, 
mange medarbejdere og en længere leverpostej.

Fremtiden handler om bedre: om at lave noget der gør en forskel 
for flere mennesker, med de rigtige ressourcer. Fremtiden tvin-
ger os til at arbejde sammen og blive bedre mennesker. Dem der 
kommer til at klare sig godt er dem, der både har hjerne, hjerte 
og sjæl med sig.

TILPAS DIN VIRKSOMHED OG KOM STYRKET UD AF KRISEN
Indlægsholder: Line Groes 

 04.02
Dato: Torsdag den 4. februar kl. 7.30 – 10.00
Sted:  Afventer

”Corona krisen har som andre større kriser været en fremkal-
dervæske for forandringer, som allerede var på vej. Spørgs-
målet er hvordan vi håndterer krisen i vores virksomheder. 
Skal vi ”blot” tilpasse os en ny virkelighed eller skal vi bruge 
krisen som en mulighed for at lave nogle mere grundlæggende 
forandringer? Vi skal gøre begge dele ifølge Line Groes, der er 
direktør i IS IT A BIRD, et strategisk innovationsbureau. 

Krisen er nemlig en mulighed for at øve sig på en fremtid som 
allerede er her. Og vi kan gøre os klar til værre kriser. Men 
hvorfor er det så svært? Og hvad kan vi gøre som virksomhe-
der for både at overleve og måske endda komme styrket ud? 

Antropolog og CEO Line Groes vil præsentere 5 gode råd, der 
er essentielle for at forblive relevant for kunder og derved kan 
sikre at din virksomhed kommer styrket ud af i krisen.
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THE FUTURE OF WORK AND LEADERSHIP
Indlægsholder: Erik Korsvik Østergaard 

 21.04
Dato: Onsdag den 21. april kl. 7.30 – 10.00
Sted: Afventer

Der er ingen tvivl om, at forretningsverdenen og den profes-
sionelle organisation forandrer sig. 

I en foranderlig verden er der behov for konstant at tilpasse 
organisationen, kulturen og lederskabet, så man holder sig 
relevant for markedet og for medarbejderne. Nye former 
for organisationer dukker op, og mange taler om, eller eks-
perimenterer med, sociocrati/holacracy, agile, lean start-up, 
eller Teal-organisationer. Udfordringen er at de strukturer 

er ekstremt svære at skalere op til store virksomheder med 
tusindvis af medarbejdere.

Erik Korsvik Østergaard gør os klogere på hvordan man ska-
ber en moderne kultur, en skalerbar organisationsform og et 
økosystem der kan støtte moderne strukturer, samt hvilket 
lederskab der er påkrævet? Han understøtter indlægget 
med danske cases, og målet er at skabe en dialog og give 
konkrete råd og inspiration til hvordan man kommer i mål.

DIGITALISERING AF VIRKSOMHEDEN OG GINSMAGNING
Indlægsholder: Henrik Dueholm Madsen 

 25.03
Dato: Torsdag den 25. marts kl. 16.00
Sted: “Loftet”, Torvet 20, 6700 Esbjerg

”Loftet” lægger rammerne til dette arrangement. Henrik 
Dueholm Madsen kommer og fortæller om Bramidans 
digitale udviklingsrejse med et ledelsesmæssigt og strate-
gisk perspektiv. Bramidan vandt i 2018 Business Esbjergs 
Erhvervs¬pris og er ved at udbygge og investere massivt i 
produktionsap¬paratet fabrikken i Bramming. Hele 95% af 
de maskiner som produceres på fabrikken i Bramming sen-

des i dag ud af landet til kunder i hele verden, men Bramidan 
har insisteret på at fast¬holde produktionen i Danmark og 
har derfor haft stort fokus på en lav lønandel i produktionen, 
hurtig gennemløbstid samt automatisering og digitalisering.

Efter indlægget går vi til den mere sociale del, hvor vi lægger 
ud med en ginsmagning, efterfulgt af en 3-retters menu på 
”Loftet”.



DIREKTØRENS PERFORMANCE
Indlægsholder: Søs Marie Serup 

 07.09
Dato: Tirsdag den 7. september
Sted: Den Gamle Avlsgaard, Farupvej 10, 6760 Ribe

Ingen kan kommunikere sig til troværdighed. Troværdighed 
opbygges via handling. I dag er toplederens adfærd og moral 
helt afgørende for virksomhedens ’corporate brand’. En inve-
stering i direktørens performance er derfor en investering 
i virksomhedens imagepleje. Topledere skal være bevidste 
om styrker og udfordringer. Selv naturtalenter træner me-
dieoptræden jævnligt og grundigt – fordi medieeksponering 

kan gøre én til stjerne eller jævne én med jorden på et øje-
blik.

Politisk kommentator, Søs Marie Serup kommer blandt 
andet ind på, at når du performer allerbedst, er det meri-
terende for dine medarbejdere at være en del af din medar-
bejderstab. Hvis du fejler, fejler dine medarbejdere med dig.

SOMMERAFSLUTNING PÅ FANØ MED VIND I HÅRET

 03.06
Dato: Torsdag den 3. juni kl. 12.00 – 18.00
Sted: Fanø Krogaard, Langelinie 11, 6720 Fanø, Danmark

Årets sommerafslutning afholder vi på Fanø.

Vi starter med frokost på Fanø Krogaard. En ø-kro midt i 
vadehavet. Kroen har gennemgået en total renovering og er 
en lille autentisk perle med et højt gastronomisk niveau.

Efter frokosten tager vi på stranden og får vind i håret, når vi 
skal prøve kræfter med Blokart.

Alle kan være med, men det er en fordel, hvis du har fart i 
blodet, og mod på vind i sejlet. Inden vi bliver kastet ud i en 
Blokart, gennemgår instruktøren, hvordan Blokarten virker 
og de sikkerhedsmæssige instrukser, som gør sig gældende. 
Arrangementet slutter på Fanø Bryghus, hvor der vil være 
præmieoverrækkelse. 



FAIR PROCES 
– HVORDAN FÅR MEDARBEJDERNE EJERSKAB TIL LEDERENS BESLUTNINGER
Indlægsholder: Bo Vestergaard 

 11.11
Dato: Torsdag den 11. november kl. 7.30 – 10.00
Sted: Afventer

Skal I lykkes med en vigtig forandring? Skal I ha' medarbej-
derne med jer?

Fair proces er en prisvindende praktisk teori om ledelse af 
forandringer, der tager udgangspunkt i:
•  Hvordan får medarbejderne ejerskab til ledelsens be-

slutninger? 
•  Hvordan involverer man medarbejderne i vigtige foran-

dringer uden at miste tempoet og styringen?
•  Hvordan styrer man uden at de-motivere medarbejderne

•  Hvorfor kan involvering let skabe mistillid? Hvad kan du 
gøre ved det?

Bo har skrevet bogen ”Fair proces - fra upopulære foran-
dringer til medarbejdere, der udvikler løsninger”. Han for-
midler i et let tilgængeligt sprog med eksempler, praktiske 
modeller og værktøjer. I får brugbare modeller og konkrete 
værktøjer. Bo bruger eksempler og cases til at udfolde 
modeller og værktøjer, så det er hurtigt at koble sig på og 
lave paralleller til egen ledelse/organisation.

VI KENDER MÅLET OG RETNINGEN – MEN HVORDAN KOMMER VI DERHEN?
Indlægsholder: Connie Hedegaard 

04.10 Dato: Mandag den 4. oktober kl. 18.00 – 20.30 Sted: 
ECH Park, Stormgade 200, 6700 Esbjerg

Både Danmark og EU har sat ambitiøse mål, men hvordan 
får vi taget de næste svære skridt?

Vi har inviteret Connie Hedegaard til et eksklusivt foredrag 
for at tale om klimadagsorden og grøn omstilling. Hun ta-
ger udgangspunkt i sin årelange erfaring fra politik og som 
bestyrelsesformand for den grønne tænketank Concito.

Hvem skal gøre hvad? Og magter vi overhovedet at hånd-
tere så komplekse problemer? 

Det er nogle af de spørgsmål, som Connie Hedegaard vil 
komme ind på, når hun deltager til vores VIP-netværks ar-
rangement på tværs af netværksgrupperne.
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Vi er klar til at hjælpe
Har du spørgsmål til Leadership eller de enkelte arrangementer,  

så kontakt netværks- og eventansvarlig, 

Mai-Britt Iversen 

Telefon: +45 36 97 35 12

Email: mai@businessesbjerg.com

VINTERAFSLUTNING – ARKITEKTUR OG EKSKLUSIVE BILER I VEJLE
 

 02.12
Dato: Torsdag den 2. december – eftermiddag/aften ca. fra 16.00 – 21.00.
Sted: Fjordenhus og My Garage

Årets sidste arrangement starter med en guidet rundtur hos 
Fjordenhus i Vejle, hvor du oplever Olafur Eliassons ideer 
bag udformningen af bygningen og kunstværkerne. 

Herefter tager vi videre til My Garage, Vejles samlingssted 
for motorconnaisseurer. I kommer ind i deres smukke recep-
tion, der giver en forsmag på de eksklusive rammer, som I vil 
være omgivet af hele aftenen. Allerede i receptionen er der 

special- og luksusbiler til udstilling, så oplevelsen starter 
der. I hele salgsområdet, vil I være omgivet af lækre biler, 
deriblandt Mclaren, Rolls Royce og Porsche. Der serveres 
velkomstbobler og snack inden Brand Manager, Alexander 
Wiesler, giver en præsentation af My Garage i deres Mcla-
ren Showroom, herefter vil der være socialt netværk og 
tapas ved runde 8 mands-borde.



 

Emnerne er meget velvalgte og relevante, og arrangemen-

terne giver mig som leder inspiration og motivation til at 

prøve nogle ting af, som jeg måske ikke ville have kastet mig 

ud i tidligere. Den gode kobling mellem den strategiske ledel-

sesdel og helt konkrete værktøjer giver mig et stort og kon-

kret udbytte, som jeg med det samme kan bruge i mit daglige 

arbejde og omsætte til handling hjemme i egen organisation. 

Der er samtidig gode muligheder for netværk med de andre 

deltagere, som udvider min horisont og kontaktflade. Alt i alt 

en yderst positiv og lærerig kompetenceudvikling!

 - Martin Nyborg-Lindinger 

afdelingsdirektør, Sparekassen Kronjylland
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Medlemmer af Leadership Esbjerg 

A/S Vestfrost Solution

AMU-Vest

Arbejdsmiljøeksperten A/S

BDO

Blue-Tech A/S

Bramminge Apoteker

Centex

Concens A/S

CS electric

Dahl Advokatfirma

Dansk Scanning

Den Gamle Avlsgård

Esbjerg Elektroservice ApS

ESBJERG ELITE ISHOCKEY A/S

Esbjerg Kommune

EY

Fysio Danmark

Glycom A/S

Holger Christiansen A/S

HYTOR A/S

IAT A/S

Innoterm A/S

Jyske Bank

Kirk & Holm ApS

Landsyd

Logitrans A/S

Norlys

Pensionsgruppen

Penta Advokater A/S

PolyTech A/S

Ribe Byferie

Sagro

Scan Shipping A/S

Siigurd

Sikkerhedsstyrelsen

Sparekassen Kronjylland

SparNord

Stennevad A/S

Sydbank

Vattenfall Vindkraft A/S

Workpoint A/S

… og flere på vej ind 


