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TO INTENSE DAGE FOR LEDERE I FORSYNINGSBRANCHEN

Det årlige forum for ledere i forsyningsselskaber, hvor vi mødes til inspiration og 

netværk. Tag din ledergruppe under armen og kom godt i gang med 2020

 v 23.-24. JANUAR 2020

LEDER FORUM 2020
INSPIRATION OG NETVÆRK

PRAKTISK INFORMATION
 v 23.-24. januar 2020

 J Comwell Middelfart 
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

 5 7.500 kr. (inkl. overnatning og  
forplejning)
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FREDAG

12.00 FROKOST

13.00 VELKOMST

13.20 AKTUELT FRA BRANCHEN 
Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme og 
Carl-Emil Larsen DANVA

14.10 PAUSE

14.30 NETVÆRK ER FREMTIDENS VALUTA 
Er du bevidst om din personlige netværksstil, dine 
kompetencer og dit potentiale? Her får du input og konkrete 
værktøjer til, hvordan du kan bruge din personlighed til aktivt 
til at skabe endnu stærkere relationer og åbne op for flere 
forretningsmuligheder. Desuden får du redskaber til at bringe 
de konkrete værktøjer i spil i din organisation, så der bliver et 
øget fokus på at skabe positive relationer blandt kollegaerne 
samt med kunder og samarbejdspartnere. Du kommer til at 
kende din netværkstype og får fokus på, om du netværker 
med de rigtige. 
Susie Lynge, Netværks Akademiet 
 

16.15 PAUSE MED SNACK 

16.45 LIVETS SELVFØLGELIGHEDER – MEDLEMSCASE 
El, vand, varme og fibernet er nogle af dem. Og de kommer 
ikke af sig selv – ligesom kærligheden.  
I oplægget hører du om, hvordan EWII har arbejdet med at få 
følelserne i spil i en kampagne, hvor det tekniske egentlig er 
omdrejningspunktet.  
Nina Egeskjold Bruun, EWII

17.15 PAUSE

17.30 BØVL! 
Ledelse handler om at lave en strategi, udvikle en 
organisation og vigtigst af alt at skabe rammer for 
samarbejde. Men det er ikke altid så let, som det lyder – 
tværtimod er det ofte ret bøvlet! Men bøvl kan også være 
godt, så har vi noget at gå op i, og er der så bøvl nok til os 
alle? Foredraget handler også om at se! Ethvert menneske 
lever i sin egen virkelighed. Det gælder også i forhold til 
ledelse, som kan anskues fra mange forskellige vinkler. Vi skal 
bl.a. høre om hvorfor alting altid laves om, hvorfor ledelse 
går op i en spids, og hvor udviklingen går hen, mens vi sover. 
Glæd dig til et underholdende og alternativt ledelsesforedrag 
om sammenhængen mellem liv, leg og lyst, løn og ledelse, 
længsel og lediggang samt løgn og latin! 
Nils Villemoes, foredragsholder

18.45 EGEN TID

19.30 MIDDAG 

08.30 GODMORGEN

08.45 LIVSLEDELSE - VEJEN TIL PERSONLIG SUCCES, GOD 
LEDELSE OG SAMARBEJDE I TEAMS OG  
'PÅ TVÆRS' 
En tsunami af ledelseslitteratur oversvømmer os med 
ledelsestilgange, som handler om, hvordan vi leder andre 
og organisationer. Glem den dårlige samvittighed over ikke 
at kende al ledelseslitteraturen. Dét du har behov for er 
at forstå fundamentet, som det hele hviler på: Livsledelse.
Livsledelse handler om at lede egne tanker og handlinger 
i overensstemmelse med værdier og formål. God ledelse 
starter derfor inde i os selv og kræver svar på, hvad er 
vores værdier og formål samt, hvordan fungerer og 
interagerer vi som mennesker. 
Vibeke Vad Baunsgaard

10.15 PAUSE

10.25 SPRØJTEFRI HAVE 
Aarhus Vand har sammen med de private vandværker 
i Aarhus kørt en kampagne som opfordrer borgerne til 
at droppe brugen af sprøjtegift i haven og være med 
i kampen for det rene drikkevand. I oplægget kan du 
høre om hele processen fra udvikling af konceptet til 
resultaterne af kampagnen, samt hvordan brugen af 
sociale medier har skabt interaktion og fået borgerne i 
tale. 
Helene Linnet Aaskov, Aarhus Vand

10.40 SÅDAN VINDER DU DET SOCIALE SPIL 
Mennesker lykkes med mennesker og de, der kender de 
sociale spilleregler, har en fordel.  
De begår sig med større succes end andre, og når 
hurtigere deres mål.  
De er mere likeable og formår at få andre til at arbejde 
efter deres dagsorden uden anvendelse af autoritet, magt 
og position.  
Deres følgeskab følger dem af lyst. Sådanne mennesker 
kender vi alle sammen, men hvad gemmer der sig i deres 
personlig værktøjskasse er mindre kendt.  
Den værktøjskasse kigger vi ned i. 
Christian Wegener Bertelsen, Wegener & Riiser

12.00 AFRUNDING 
Emilie Friis Velbæk, DANVA og  
Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme

12.10 FROKOST

TORSDAG


