
MedleMsskab

Det årlige kontingent for medlemskab i LederForum er kr. 4.995,- ekskl. moms. Inkluderet i dette er deltagelse 
i UdviklingVejens årsmøde til en værdi af ca. kr. 500,- ekskl. moms. 
Alle medlemmer af UdviklingVejen kan deltage.  
 
Medlemsskabet er ikke personligt. Det følger altid virksomheden. Du kan dermed selv vælge, hvem du vil 
sende til det enkelte netværksmøde. Det er dog et krav, at medarbejderen har ledelsesansvar.  
 
Det maksimale antal deltagere i LederForum er 40 personer. 

Tilmelding til LederForum kan ske på udviklingvejen.dk 

 
Har du spørgsmål, så kontakt  
 
Erhvervskonsulent  
Ulrik Uhrskov  
på uu@udviklingvejen.dk 

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

LederForum 2018/19 gælder i perioden fra oktober 2018 til maj 2019.  
 
• 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.

• Målet er at give dig ny viden og nye redskaber til at blive en moderne, resultatskabende leder. 

• UdviklingVejens erhvervskonsulenter deltager i møderne.

MålgrUppe
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Leder forum

Herregårdskælderen på sønderskov slot
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lars Bonderup Bjørn
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årsmøde 
onsdag den 20. marts 
 
Igen i år inkluderes UdviklingVejens årsmøde i LederForum. 

Tid og sted er endnu ikke fastlagt, og igen i år er arrange-
mentet med inspirerende indlæg og lækker mad.  
 
Samtidig vil du se, hvem der vinder årets Erhvervspris 2019, 
som overrækkes denne aften. 

Kom og netværk med andre erhvervsledere fra  
UdviklingVejens medlemskreds og udbyg dine personlige 
relationer. 

Team Cooking
- bevar overblikket under pres 
Tirsdag den 4. december kl. 17.00 - 21.00 
Afholdes hos Rødding Fri Fag- og Efterskole  
 
Hvordan sikrer du og dit team, at opgaven bliver fuldført, 
når I skal levere under pres?

Tirsdag den 4. december prøver du, hvad det vil sige i praksis, når vi møder Preben Madsen, kok i 
Restaurant Herregårdskælderen, på Rødding Fri Fag- og Efterskole, hvor vi sammen skal lave mad.

Preben vil undervejs give os værktøjer til at holde hovedet koldt under pres og fortælle, hvordan hans 
restaurant ved hjælp af kommunikation formår at levere ekstraordinære resultater. 
Der afsluttes med fælles spisning.

Forandringsledelse  
i stormvejr  

Tirsdag den 30. oktober kl. 17.00 - 19.30 
Afgang fra Vejen Idrætscenter kl. 16.30

Uden fokus på virksomhedens strategi, kan man når der træffes store beslutninger, pludselig befinde sig 
på et strategisk sidespor.

LederForum besøger EWII i Kolding og hører, hvordan CEO Lars Bonderup Bjørn det seneste år 
har arbejdet på at tilpasse organisationen og få det strategiske fokus tilbage på EWII’s egentlige 
kerneopgaver og -værdier. 

Mød manden bag
 Tirsdag den 22. januar kl. 17.00 - 22.00 
Afgang fra Vejen Idrætscenter kl. 16.00 
 
Den 22. januar tager vi på besøg hos SønderjyskE i Vojens 
og møder adm. direktør Klaus B. Rasmussen, som vil dele 
med LederForum, hvordan de driver og markedsfører fire 
elitesportsgrene under ét brand.

Kan elitesport og erhvervsliv overhovedet gå hånd i hånd og styrke hinanden, og hvordan kan 
erhvervslivet bruge elitesporten som værdiskaber?

Der vil være lidt godt at spise, og aftenen afsluttes med, at vi ser ishockeykampen mellem SønderjyskE 
og Rødovre.

bøvl 
- et foredrag om ledelse
  Tirsdag den 7. maj kl. 8.00-10.00 
Sted: UdviklingVejen, Sdr. Tingvej 10, 6630 Rødding

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! 

Bøvl er et jysk udtryk, som betyder bryderi, vi nødigt vil undvære.  
I foredraget er en af Nils Villemoes’ pointer, at selvom livet er bøvlet, er det samtidig bøvl, der medfører, 
at vores liv ikke går hen og bliver meningsløst og tomt.  
 
Vi som mennesker har brug for bøvl, selvom det virker bøvlet.  
 
Bøvl er det, der gør, at vi har noget at slås med og slås for.  
Spørgsmålet er rent faktisk, om der er bøvl nok til os alle?

Et yderst inspirerende og humoristisk foredrag om ledelse, som er velegnet til både offentlige og private 
organisationer.

UdviklingVejen byder på morgenkaffe fra kl. 8.00 - 8.30 hvor Nils Villemoes  
starter sit indlæg.

Arrangeret i samarbejde med


