Leder forum

2019-20

målgruppe
• UdviklingVejens LederForum henvender sig til ledere, der ønsker faglig og personlig udvikling.

Indhold
LederForum 2019/20 gælder fra tilmelding til juni 2020.
• I LederForum vil erfarne og kompetente indlægsholdere give dig ny og opdateret viden om moderne
lederskab, metoder og værktøjer. Ligeledes vil den nyeste viden inden for forskellige erhvervsområder
blive præsenteret.
• Du får samtidig et stærkt netværk, hvor fortrolighed, integritet og indbyrdes videndeling bidrager til både
netværkets samlede resultatskabelse og det personlige udbytte.

Debattør og
professor
Vincent F. Hendricks

• Målet er at give dig ny viden og nye redskaber til at blive en moderne, resultatskabende leder.
• UdviklingVejens erhvervskonsulenter deltager i møderne.

Medlemsskab
Det årlige kontingent for medlemskab af Lederforum 2019/20 er kr. 2.495,- eksl. moms for medlemmer af
UdviklingVejen. Er du ikke medlem, er du meget velkommen som deltager. Prisen er så kr. 4.995,- ekskl.
moms. Indkluderet i medlemskabet af Lederforum 2019/20 er deltagelse i UdviklingVejens årsmøde
til en værdi af ca. kr. 600,- ekskl. moms. Deltagelse i generalforsamling er alene for medlemmer af
UdviklingVejen.
Ønsker du kun at deltage i udvalgte møder er dette muligt for en pris på kr. 295,- ekskl. moms pr.
arrangement. Dog koster deltagelse i årsmødet kr. 600, arrangement med Vincent Hendricks kr. 600,og deltagelse i studieturen kr. 1.000,- Alle beløb er ekskl. Moms.
I lighed med tidligere er medlemskabet ikke personligt, men følger virksomheden. Du kan dermed selv
vælge hvem virksomheden ønsker at sende til det enkelte møde. Det er dog et krav, at medarbejderen
har ledelsesansvar.
Det maksimale antal deltagere i Lederforum 2019/20 er 40 stk.

c A/S
Ca rst en Jes persen fra KE Fib erte

Har du spørgsmål, så kontakt

Lei f Th om sen fra Ro boTo ol A/S

Nyt koncept besøg 3 forskellige
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Få viden om at skabe salg

Årsmøde 2020

TORSDAG 28. november 2019 KL. 8.00

ONSDAG 25. MARTS 2020

Hvordan vurderer du om kunden har tilstrækkelig med information til
at kunne visualisere hele processen eller det færdige produkt?

I året for genforeningen holdes årsmødet på Hotel Skibelund Krat.

med Virtual Reality

Teknologien Virtual Reality (VR) giver dig et virkelighedsnært indtryk, som kan hjælpe dine kunder på vej i
salgsprocessen. Kom og hør om den spændende teknologi. Hvordan virker det? Hvor virker det slet ikke og hvordan
kommer du i gang?
Oplæg Peter Trier vil fra Alexandra instituttet til at give os et indblik i, hvordan teknologien fungerer og hvordan du
som leder kan få gavn af den. Salgschef ved Moldow A/S Kim Fabrin vil i sit oplæg give os virksomhedens erfaringer,
på godt og ondt med teknikken. Sted Moldow A/S i Holsted, som gennem flere år har anvendt mulighederne.

Forandringsledelse
fra modstand til følgeskab

ONSDAG 29. JANUAR 2020 KL. 8.00
Er du en succesfuld leder i en forandringsproces?
Forandringer sker hele tiden, og sjældent er en forandring overstået, før den næste er på vej. Reorganisering,
besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange virksomheder. Hvordan kan du som leder,
arbejde med dine medarbejdere, således de nødvendige forandringer opfattes positive og konstruktivt med
implementeringen. Robotteknologien er et eksempel på disse forandringer, og en stigende naturlig del af vores
hverdag. Hvordan påvirker det arbejdsopgaverne?
Oplæg indehaver af Robotool A/S Leif Thomsen fortæller om nogle af de muligheder robotteknologi indeholder.
Ekspert i adfærdsdesign og nudging Jens Balle giver i sit indlæg viden om hvordan vi tilrettelægger de nødvendige
forandringer i vores virksomheder. Sted Robotool A/S.

Kom og udvid dit netværk

Kom og netværk med andre erhvervsledere fra UdviklingVejens medlemskreds og udbyg dine
personlige relationer. Samtidig har du muligheden for at høre offentliggørelsen af resultatet af
arbejdet med Vækststrategi 2025.
Oplæg Årsmødet indledes med UdviklingVejens generalforsamling. Generalforsamlingen er åben
for alle medlemmer, efterfølgende middag og underholdning er for deltagere af Lederforum og
øvrige betalende. Sted Hotel Skibelund Krat

Vincent Hendricks
et foredrag om ledelse
Nærmere info følger
Sammen med Lederne Sydvestjylland tilbyder UdviklingVejen dig
muligheden for at få et foredrag ud over det sædvanlige.
Vi inviterer debattør og professor Vincent F. Hendricks. På sin sædvanlige humoristiske, men enormt vidende facon,
vil Vincent Hendricks dele sine tanker og holdninger om hvordan vi bevarer fornuften i en ufornuftig verden.
Hvad er det der sker når en stor gruppe mennesker handler ens og hvad kan det resultere i?
Vincent Hendricks giver os en række underholdende og tankevækkende eksempler på hvad boligbobler, IT-bobler,
statusbobler, nyhedsbobler mv. og hvilke konsekvenser det kan have for verden.
Undervejs vil Vincent Hendricks inddrage en række af tidens mest oppustede tendenser – fra frikadeller i den danske
børnehave til fankulturen om Justin Bieber.
Oplæg Vincent F. Hendriks.

FN’ Verdensmål

kan de give en konkurrencemæssig fordel?
TORSDAG 27. februar 2020 KL. 8.00
Er Verdensmålene noget vi skal tage alvorligt i vores
virksomhed? Hvordan kan min beskedne indsats gøre en forskel? Er det ikke bare en ekstra omkostning
for mig, eller er der også nogle fordele?
Verdensmålene blev i 2015 vedtaget på FN’s årlige generalforsamling og handler om, at vi skal løse klodens største
problemer. Deadline er lige om lidt – nemlig i 2030. Så vi har travlt. Vi har inviteret specialister, der begge har
arbejdet med at implementere verdensmålene i en virksomhed.
Oplæg Margrethe Angel der siden vedtagelsen af verdensmålene, har rådgivet en række danske virksomheder,
fortæller om at forstå værdien i at arbejde med og mod verdensmålene. KE Fibertec A/S er en af de virksomheder,
der har taget budskabet til sig om bæredygtig produktion. Adm. Direktør og medejer Carsten Jespersen, vil i sit
indlæg dele KE Fibertec A/S’ erfaringer med at gå aktivt foran, i rejsen mod at nå verdensmålene og hvordan
målene gøres praksisnære og operationelle i den daglige drift. Sted KE Fibertec A/S

Studietur til Aalborg
Heldagsarrangement

Nærmere info følger
Lederforum slutter af med en studietur. Heldagsarrangement
Bussen sætter denne gang retning mod Aalborg, hvor vi besøger
forskerparken NOVI. I forskerparken har vi et af Danmarks mest innovative forskningsmiljøer, hvor mere en 1.000
medarbejdere i 100 virksomheder forener nytænkning, netværk og innovation.
NOVI har gennem 25 år skabt vækst ved at skabe rammer for nye ideer og iværksætteri.
Oplæg Hvordan du kan udvikle din virksomhed ved at udnytte den viden der eksempelvis tilbydes fra universitetsmiljøerne.
Sted Bustur. Vi besøger Grundfos i Bjerringbro. Her vil vi også få et spændende indlæg, som vil give baggrund til
refleksion og tanker til at udvikle din egen virksomhed. Studieturen er sædvanligvis meget mere end det faglige
indhold. Udnyt muligheden i bussen til at udvide eller styrke dine relationer til andre medlemmer af UdviklingVejen.
Vi sørger naturligvis for forplejning undervejs.

