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VELKOMMEN TIL LEDERNETVÆRKET DIN INSPIRATION

I netværket kan du forvente følgende:

- Et netværk, hvor vi kombinerer netværk, inspiration og ny viden 

- Et netværk, hvor foredragsholderne er andet end underholdning 

- Et netværk, som vil bidrage indenfor ledelse og forretningsudvikling 

- Et netværk, som bygges op om nysgerrige ledere, som tager hensyn til din travle hverdag 

- Et netværk, som har eksisteret i 6 år med 140 medlemmer i Næstved, og 50 medlemmer i Køge

DIN INSPIRATION
VELKOMMEN TIL 2021

VI VIL GERNE HJÆLPE MED DEN  
NØDVENDIGE INSPIRATION, TRÆNING,  
RELEVANTE TEMAER OG VINKLER PÅ  
UDVIKLING BYGGET OP OMKRING ET  
PROFESSIONELT LEDERNETVÆRK

VELKOMMEN TIL 2021 PROGRAMMET

Venlig hilsen

KENNET MAYLAND  Ejer og direktør i KENMAY.

THOMAS HENCKEL  Partner i Aage Maagensen, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

TINA ØRUM HANSEN  Partner i Aage Maagensen, statsautoriseret revisionsaktieselskab.

PETER VINCENSEN  ERH.kundechef i Vækstfonden.

JENS MØLBY  Udlånsdirektør i Vækstfonden.



- Et nyt og spirende ledernetværk. 
- Du bliver medlem i et netværk, som supplerer med viden, inspiration og træning.
- Du får et indhold som er målrettet ejerledere, direktører, iværksættere samt offentlige ledere.
- Du bliver en del af et netværk, hvor vi bestræber tilpas mangfoldighed og diversitet.
- Du får adgang til 10 årlige arrangementer (6 foredragsarrangementer samt 4 mindre netværksmøder).
- Du får et indhold som er målrettet små og mellemstore virksomheder.
- Du får indblik i Danmarks stærkeste foredragsholdere.
- Du kan få adgang til en række workshops bl.a. omkring bestyrelse, lederudvikling mv. (tilkøb).

VI SØRGER FOR DEN NØDVENDIGE OG  
PROFESSIONELLE FACILITERING, SAMT  
DEN GODE OG AFSLAPPEDE STEMNING

OMVENDT FORVENTER VI, AT DU ER  
NYSGERRIG, AMBITIØS OG ÅBEN FOR  
AT DRØFTE LEDELSE OG UDVIKLING

PRIS 2021:

ALM MEDLEMSKAB* – KR. 5.950 + moms pr deltager
UDVIDET MEDLEMSKAB** (inkl små netværksmøder) – KR. 8.950 + moms pr deltager

* ALM MEDLEMSKAB = Foredragsarrangementer.
** UDVIDET MEDLEMSKAB = Foredragsarrangementer & små netværksmøder.

For nærmere info:

THOMAS HENCKEL, Aage Maagensen A/S – tlf. 40 14 11 33 – th@aa-m.dk

TINA ØRUM HANSEN, Aage Maagensen A/S – tlf. 40 82 14 97 – tha@aa-m.dk  

KENNET MAYLAND, KENMAY – tlf. 31 31 34 49 – km@kenmay.dk  

MEDLEMSKAB
DIN INSPIRATION



Programmerne vil blive sammensat med en mangfoldig gruppe af profiler fra både sportens verden, det 
tungere erhvervsliv og det politiske virke. De vælges i samarbejde med jer i netværket. Og kan levere indhold 
og relevans i forhold til den tid vi står midt i, og overfor. Derudover er forventningen, at vi både  
bliver inspireret, provokeret og beriget som alle er væsentlige ingredienser, når vi gerne vil flytte os.  
Herunder præsenteres  2021 andet halvår - bemærk at der fra 2022 foreligger et helt årsprogram.

PROGRAM 2021
LOLLAND FALSTER

 21. SEPTEMBER
 LARS LØKKE
Tidligere statsminister og formand for Venstre. Han var Danmarks  
CEO i en årrække, og ansvarlig for den største og mest komplekse 
organisation vi har i DK. Og samtidig en af de mest respekterede  
politikere i nyere tid. Vi får her muligheden for at komme helt tæt  
på den tidligere statsminister, hans tilgang til ledelse, og trækker  
parallellerne til ledelse i det private. Og så kommer vi tættere på  
mennesket bag. Til sidst en vurdering af verdens og danmarks  
forfatning lige nu - hvad har Coronaen gjort ved sammenspillet  
i samfundet, politikere og erhvervslivet imellem?

KLOKKEN

07.00
10.00

 15. JUNI
 JOHAN BÜLOW
Johan Bülow er manden bag det verdenskendte Lakrids by Bülow.  
En iværksætter med en komplet tosset idé, om at få verden til at elske 
lakrids. Det har været en ekstrem hård rejse fra en iværksætter idé til  
en større organisation, flere markeder og samarbejde med kapitalfonde.
Men hvad gemmers sig bag den forholdsvis unge iværksætter?  
Hvorfor skulle verden til at elske lakrids? Og hvordan er det, at se 
livsværket komme i andre hænder? Derudover får vi indblik i Johans 
tilgang til produktudvikling, branding og bæredygtighed – som alle er 
elementer der sikrer Lakrids by Bülow’s position som markedsleder.  
Og sidst, om aldrig at glemme drømmen.

KLOKKEN

07.00  
10.00

 30. NOVEMBER 
 ANNE SKARE
Covid har vendt op og ned på alt. Hvad der før var sikkert, er blevet 
usikkert. Og derfor bliver vores evne til at navigere herfra en væsentlig 
egenskab i vores lederskab. Måske bliver alt anderledes, og der er  
derfor behov for, at få et indblik i, hvad tiden herfra bringer, hvornår  
vi kommer tilbage til ”normalen” og måske det åbner op for nye  
forretningsmuligheder. Et er sikkert, dem som går proaktivt til sagen 
vil stå et skridt foran konkurrenterne på den lange bane. Vi har derfor 
fornøjelsen af, at byde fremtidsforsker og futurisk, Anne Skare  
velkommen på scenen”

KLOKKEN

07.00
10.00



Du får muligheden for, at indgå i en mindre netværksgruppe med max 10 ligesindede.  
Gruppen sidder sammen ved foredragsarrangementer. Men mødes også på skift hos hinanden med  
en professionel facilitator. Det giver mulighed for, at komme et spadestik dybere i diskussionerne og  
bl.a. drøfte indholdet fra de respektive foredragsholdere. Datoerne er angivet i nedenstående.

Vi mener, at ledelsesudvikling og professionel sparring er vigtig både  
for den enkelte virksomhed og leder, men også for Lolland Falster. 
Derfor har vi etableret ledernetværket DIN INSPIRATION i partnerskab 
med KENMAY LEDERNETVÆRK, for at styrke de lokale virksomheder og 
ledere.

 
Revisionsfirmaet Aage Maagensen er et lokalt forankret revisionsfirma, som med værdibaseret rådgivning 
har fokus på mere end tørre tal, når vi er i dialog med vores kunder. Med etablering af DIN INSPIRATION 
har vi mulighed for at udvide den rådgivning, vi kan tilbyde vores kunder. Er du ikke kunde hos  
Aage Maagensen er du også meget velkommen til at deltage i netværket, da det er åbent for ALLE.
 
Med dette ledernetværk opnår vi det bedste fra flere verdener – de inspirerende foredrag som danner  
grundlag for efterfølgende drøftelser og refleksion samt de nære mindre netværksgrupper hvor  
fortrolighed skaber grundlaget for personlig sparring.

NETVÆRKSMØDER
LOLLAND FALSTER

BEMÆRK:  
DE SMÅ NETVÆRKSMØDER FINDER STED MELLEM FOREDRAGENE

TIRSDAG 24. AUGUST
SMÅ NETVÆRKSMØDER
- Morgen eller eftermiddags seancer
- 3 timers varighed
- Afholdes skiftevis hos gruppens medlemmer
- Opsamling på foredraget
- Nyt tema fra gang til gang

TIRSDAG 09. NOVEMBER
SMÅ NETVÆRKSMØDER
- Morgen eller eftermiddags seancer
- 3 timers varighed
- Afholdes skiftevis hos gruppens medlemmer
- Opsamling på foredraget
- Nyt tema fra gang til gang



ENGESTOFTE GODS
ARRANGEMENTER AFHOLDES PÅ

Vi har selvfølgelig lækker  
forplejning, gratis parkering  
og adgang til wi-fi for alle  
mødedeltagere.

ENGESTOFTE GODS, 
SØVEJ 10, 4930 MARIBO

En historisk perle ved bredden  
af Maribo Søndersø

G
odset er om

givet af et sjæ
ldent 

frodigt dyre- og planteliv, og går m
an 

en tur igennem
 skoven kan m

an 
spotte sjæ

ldne orkideer, som
m

er-
fugle og se de fantastiske havørne 
som

 yngler her.

FANTASTISK  
BELIGGENHED
Engestofte Gods er unikt 
beliggende midt i Naturpark 
Maribosøerne i et storslået 
og uspoleret naturlandskab. 
Udsigten fra Engestofte over 
søområdet er i sin uforstyr-
rethed en af de smukkeste, 
uden spor af bygninger og 
anden menneskelig aktivitet.

Vi lover dig  
et spændende  
og udbytterigt  

netværk


