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LEDERSKAB, FØLGESKAB OG FÆLLESSKAB. 

Problemer og udfordringer er der masser af rundt omkring os, men hvor er løsningerne? Det er 

vi rådgivere selvsagt meget nysgerrige på, så vi har øjne og ører åbne, når vi dels bevæger os 

rundt i ”virksomhedsland”, dels følger og lytter til eksperter og business schools over hele verden.   

Specifikke emner som digitalisering, bæredygtighed, tiltrækning af medarbejdere, energipriser 

og inflation er naturligvis eksempler på udfordringer, der er højaktuelle, og som ledere – af-

hængig af konteksten – skal forholde sig til i 2023 og årene frem. 

Problemet er imidlertid, at mange ledere og andre forretningsansvarlige oplever, at det er svært 

at prioritere indsatserne, og der er en udpræget oplevelse af, at man hurtigt kommer til at handle 

reaktivt, måske endda synes, at man udelukkende har travlt med ”brandslukning”. 

Årsagen er især, at uforudsigeligheden er stigende 

pga. udefrakommende hændelser som f.eks. en pan-

demi, en markant ændring i sikkerhedssituationen, ac-

celererende teknologisk udvikling, forandrede mar-

kedsvilkår, klimaforandringer, ændrede adfærdsmøn-

stre hos borgere mm. Dermed ændrer forventningerne 

sig fra mange sider, og det er let at tænke, at man bare 

må tage udfordringerne, som de kommer – men så ”sej-

ler man jo bare for vinden”, og alt er tilfældigt. 

Så hvordan får man ”fat i rorpinden igen”, favner ufor-

udsigeligheden og bliver en af de virksomheder / le-

dere, som handler mest agilt, fleksibelt, hensigtsmæs-

sigt og integrerer forandringerne i strategien? 

Vi er kommet frem til de tre ord, der både hver for sig og tilsammen betegner roden af det, som 

vi lytter og læser os frem til, at der er behov for netop nu. Uanset om du har ansvaret for en 

virksomhed, en afdeling, et produkt, et projekt – eller sidder i en ledergruppe, bestyrelse eller 

partnerkreds, skal du bidrage til: 
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LEDERSKAB 

Et begreb, der til stadighed skrives tykke bøger om. Men hvad er lederskab eller førerskab 

anno 2023? Ledelsesguruen Peter Drucker skrev, at ”management er at gøre tingene rigtigt, 

leadership er at gøre de rigtige ting”. Han skrev disse ord for mere end 40 år siden, og vi kan vel 

passende tilføje: ”… til trods for, at fremtiden hverken kan forudses eller planlægges.”  

 

Uanset hvem eller hvad du leder, skal du kunne lede dig selv, hvor Mette Thingstrup inspirerer 

os om livsledelse (modul 2). Du skal også kunne lede en kulturændring, som Deloitte gennem-

går (modul 4), men også lede en kompliceret sag, som f.eks. Peter Skjold Jensen fra Military 

Equipment Denmark gør det (modul 1). 

 

FØLGESKAB 

Mening er stort set nr. 1 i alle undersøgelser, når spørgsmålet går på, hvad der gør, at man som 

ansat vil være loyal overfor sin virksomhed eller brand. Samtidig er forholdet til lederen den 

primære årsag til, at man ønsker at skifte eller har skiftet job. Opgaven er derfor at skabe følge-

skab såvel internt som eksternt i organisationen. Ærlighed, dømmekraft og autenticitet er afgø-

rende persontræk, og det kan nærmest kun opnås ved at udøve tæt-på-ledelse. 

På 6. og sidste modul vil Signe Bruskin, som er en af Danmarks førende eksperter inden for for-

andringsledelse, tage os ind i det magiske univers af mikroforandringer og –handlinger, mens vi 

på modul 5 skal møde René Szczyrbak, der på 35. år har skabt et unikt følgeskab af medarbej-

dere og kunder. Endelig bliver vi allerede på modul 1 budt indenfor til en unik oplevelse på 

DTU Skylab, hvor investorerne flokkes om de mest visionære studerendes projekter og drøm-

mer om deres følgeskab. 

FÆLLESSKAB 

Som censor på CBS møder Christian mange unge, som i den grad søger i retning af organisatio-

ner, der tilbyder dem at blive en del af et stærkt fællesskab. De vil føle sig hjemme, og vil vi ikke 

alle det? Måske har coronapandemien forstærket det, men hvis du som leder eller din virksom-

hed identificerer sig med noget, som er større end dig selv, kan du få fans og måske endda 

skabe en fanskare, der gengiver et positivt ekko af dig og dit projekt. 



  

 

3 

 

 

Allerede på første modul skal du møde en kvinde, nemlig Christina Krzyrosiak Hansen, der 

har brudt alle rekorder ift. at skabe følgeskab i form af stemmetal, hvilket jo er imponerende i et 

demokrati. Christina har bragt Holbæk på en anden ende, og vi skal naturligvis tæt på hendes 

hemmeligheder. På modul 3 skal vi lære om Virtual Reality og Augmented Reality, når vi be-

søger Simon Lajboschitz, der går i sin far, Lennarts, fodspor som iværksætter og skaber af fæl-

lesskaber.  

Udover ordene i sig selv har de et fællestræk nemlig endelsen -skab, som peger på, at det er 

dynamiske størrelser, altså noget som skal skabes. Det er vores mål med årets program, at vi på 

alle moduler kommer tæt på nogle, som både har skabt, er i gang med at skabe og vil skabe no-

get ekstraordinært med udgangspunkt i de tre begreber. 

Derfor velkommen til inspiratorerne Christina, Peter, Mette, Anne, Simon, Christian, René og 

Signe, men også alle os andre medlemmer af SAL23. 

Som de tidligere år vil vi på hvert modul også søge at finde nogle rammer og lokationer, der 

skiller sig ud fra de klassiske kursus- og konferencesteder. Derfor er vi stolte af at kunne starte 

med at invitere til en særlig event, hvor hele holdet får adgang til nogle ”hellige haller”, nemlig 

Formula-bygningen i Lyngby, hvor ingredienserne er fart, æstetik og godt selskab. Et hygge-

ligt netværksevent som kickoff til årets jubilæumsprogram – året, hvor Stadil Advice fylder 25 år. 
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PRAKTISKE INFORMATIONER 

DATOER 2023  

Network Night ”Fart og æstetik” den 2. marts 
2023 kl. 15:30-20:30 
 

PRIS  

STED  

ANTAL  

Ønsker du at deltage – eller vil du vide mere? 

jh@stadil-advice.dk 

+45 20 14 78 45 

www.stadil-advice.dk  

mailto:jh@stadil-advice.dk
http://www.stadil-advice.dk/


  

 

5 

 

 

EKSKLUSIV NETWORK NIGHT – 2. MARTS 

Formula Automobile bygger på en drøm med højt til loftet. En drøm om at give danske bilentu-

siaster et rendyrket koncept tro mod kernen fra det italienske ikon. Selv om du ikke er bilentusi-

ast, er det en overvældende oplevelse at få et eksklusivt kig ind i dette univers. 

Du kommer til at opleve et arkitekttegnet domicil på 8500 kvm i tre etager spækket med biler 

i den absolutte topklasse placeret direkte ud til den danske morgentrafik. Vi ser deres high-end 

værksted, hvor mekaniske feinschmeckere uddannet fra Ferrari Training center i Maranello klar-

gør og servicerer superbiler på et underlag af hvide italienske klinker.  

Lidenskaben for legendariske sportsvogne bliver tydelig, og efter en rundvisning vil vi byde 

på en let netværksmiddag, hvor der vil være et foredrag af en passioneret person, som Christian 

og Jane mødte på INSEAD i sommers. Vedkommende har i mellemtiden krydset et stort ocean 

på en båd med en række mennesker, som han ikke kendte i forvejen. Den historie skal vi natur-

ligvis høre om. 
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MODUL 1: DEMOKRATI OG FRIHED – 18. APRIL  

 

 CHRISTINA KRZYROSIAK HANSEN  
Borgmester i Holbæk  
 

• 29 år. 

• Borgmester i Holbæk siden 2017. Blev valgt ind 

som 24-årig som Danmarks yngste borgmester 

nogensinde.  

• Blev genvalgt i 2021 med 46 % af stemmerne, re-

kord og Danmarkshistorie.  

• Har siddet i Holbæks kommunalbestyrelse siden 

2013. 

• Bachelor i sociologi. 

• Forlovet med SF’s Jacob Mark. 

 

Danmarkshistoriens største stemmesluger, der hele to gange har opnået et følgeskab 

uden sidestykke i en alder af 27 år. Hvad er historien?  

Superlativerne væltede ned over Christina Krzyrosiak Hansen ved sidste kommunalvalg bl.a.: 

Rekordkvinden fra Holbæk, et godt bud på en kommende statsminister og bydronningen. 

Store ord og næsten helt umenneskeligt at leve op til. Så det forsøger den 29-årige politiker 

netop ikke at gøre; at ligge under for andres forventninger. Hun vil slet ikke kaldes bydronnin-

gen – for hende handler det om at være alt det modsatte; At være Christina, hende som er til-

gængelig for alle borgere i Holbæk.  

Vi skal møde en ung leder, der som 24-årig fik ansvaret for Holbæk Kommune, på det tidspunkt 

landets fattigste kommune. Første opgave var at genoprette økonomien. Der var modstand 

og tvivlere, men Christina fokuserede på opgaven. Vi skal høre om, hvordan hun gjorde, og 

hvad hun gør i dag, vi skal høre om hendes forhold til Drake og hiphop, og hvordan hun samler 

og skaber bevægelse i en demokratisk organisation.  

Selvfølgelig tager vi til Holbæk og møder Christina på hendes hjemmebane, hvor vi skal lytte til 

hendes syn på ledelse, og om hvordan hun lader op ved at være dialogsøgende.  
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MODUL 1: DEMOKRATI OG FRIHED – FORTSAT  

 

 PETER MARTIN SKJOLD JENSEN  
CEO 
 

• Ejer af virksomheden Military Equipment Denmark 

(MED), som han overtog efter sin far for ca. fire år si-

den. 

• Peter har været ansat i MED siden 2007. 

• Hans baggrund er civilingeniør fra DTU og officer i 

Søværnet. 

• Har det meste af sit voksne liv arbejdet med le-

delse. 

 

Ærlighed og åbenhed er vigtige værdier på det personlige og professionelle plan 

MED er en salgs- og servicevirksomhed inden for forsvarsindustrien. Produktporteføljen inklu-

derer alt fra skydebaner, kampstøvler og personbeskyttelse til kampvogne, artilleri og droner. 

MED har desuden et servicefokus, hvor der blandt andre er indgået aftaler med Forsvaret og 

Politiet på områder såsom skydebaneservice, morterservice samt anden teknisk service. 

I MED er ledelse altid med udgangspunkt i den enkelte medarbejder. Grundlaget er situations-

bestemt ledelse kombineret med situationsbestemt samarbejde. Ingen skal ledes ens, og 

alle samarbejder er forskellige. Det er afgørende, at både ledere og medarbejdere forstår kolle-

gernes forskellige tilgange for at sætte den enkeltes kompetencer bedst muligt i spil.  

Ærlighed og åbenhed er vigtige værdier på det personlige og professionelle plan. MED blan-

der sig ikke i fritiden men erkender, at arbejdet påvirker familielivet og vice versa. Derfor er der 

en åben invitation til dialog med både medarbejdere og familier, for det hele menneske 

fungerer bedst, når der er balance i livet. 

Medarbejderne er den vigtigste ressource, og derfor er trivsel og fastholdelse i konstant fo-

kus. At skabe gode arbejdsvilkår, så medarbejderne ønsker at blive i virksomheden, er højt pri-

oriteret.  
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MODUL 2: LIVSLEDELSE OG IVÆRKSÆTTERI – 17. MAJ  

 

 METTE THINGSTRUP  
Erhvervspsykolog og Cand.Psych.Aut. 
 

• Mette har mere end 10 års erfaring med at hjælpe 

ledere med at navigere i deres eget liv som ledere 

og som mennesker. 

• Hun har ført samtaler med over 500 mennesker, pri-

mært inden for ledelsesfeltet, og varetaget talrige 

interventioner i organisationer. 

• Indehaver af Thingstrup Erhvervspsykologi og for-

fatter til en række artikler om ledelse og medforfat-

ter til Bogen om folkehuset Absalon. 

 

Erhvervspsykologen med et paradoksalt budskab. For at kunne støtte andre skal du selv 

stå oprejst - og for at andre kan støtte dig, så skal du vise dem tillid. 

Livsledelse – at mestre livets paradokser er relevant for alle os, der ønsker at blive bedre til 

at leve det liv, vi drømmer om. Ledere har nemlig en indbygget risiko for at komme til at foku-

sere på arbejdsopgaven ’at lede andre og deres projekter’ i så høj grad, at de glemmer at lede 

og leve deres eget liv. Livet er fyldt med op- og nedture, kærlighed og kriser, fællesskaber og 

ensomhed.  

Paradokser er et vilkår. Med livsledelse tager man løbende ansvar og ejerskab for sit eget 

liv ved at balancere paradokserne med deres spændinger og modsatrettede krav. Livsledelse 

handler om at leve og ikke bare overleve, om at lade sig rive med af livet og samtidig sætte en 

retning og om at være forpligtet over for andre og stadig varetage sine egne behov. Mette vil 

med sin bog give os inspiration til, hvordan vi kan tage vare på livet undervejs i al dets dynamik.  

Mette vil komme med konkrete eksempler og øvelser til, hvordan man bevarer energien og i 

trygt samarbejde med andre finder sine ønsker og drømme frem igen. Det gode er, at det er let 

at give hendes synspunkter videre til vores medarbejdere og andre, som vi kerer os om. 
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Hele dagen kommer til at foregå i DTU Skylab, som er DTU’s (Danmarks Tekniske Universitet) 

levende laboratorium for innovation og entreprenørskab. De matcher topmoderne tekno-

logi og videnskab med et ambitiøst og åbent fællesskab, hvor studerende, forskere og virksom-

hedspartnere mødes for at udveksle viden og udvikle visionære løsninger til udfordringer i den 

virkelige verden. 

På DTU Skylab skaber konvergensen af teknologier og talenter fra forskellige felter, kombineret 

med en iværksættertankegang, en unik kultur for læring og innovation for alle involveret i 

vores samfund. 

DTU Skylab ligger på DTU's hovedcampus i Lyngby og har til huse i et anlæg på 5500 kvadrat-

meter, komplet med laboratorier, værksteder, auditorier, åbne rum og projektrum. Det er et 

tværfagligt læringsmiljø, der bruges af forskellige institutter på DTU, og de tilbyder også soft 

funding, business acceleration, prototyping og et rum til at vokse for deep tech start-ups og 

pre-start-up projekter. DTU Skylab er også vært for mange ekstra-curriculære arrangementer og 

programmer iværksat af vores medarbejdere og det bredere samfund. 

Via Anne Malberg Horsager, Partnership Director, DTU Entrepreneurship, får vi en unik 

chance til at opleve DTU Skylab indefra, høre om ambitionerne, resultaterne og ikke mindst, 

hvordan aktiviteterne er designet til at skabe og påvirke Danmarks fremtid på mange måder. Vi 

kommer til at møde forskere, studerende, undervisere og ikke mindst Anne, som vil guide os 

gennem dagen. 
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MODUL 3: VIRTUAL REALITY OG VISIONER – 13. JUNI  

 

 SIMON LAJBOSCHITZ  
CEO Khora Virtual Reality 
 

• Co-founder af Khora Virtual Reality. 

• Keynote speaker, Futurist og amatør pingpong-

spiller. 

• Bachelor i filosofi fra Københavns Universitet. 

• Master of Entrepreneurship fra University of Florida 

• Søn af Lennart Lajboschitz. 

 

 

Iværksætteren, der vil hjælpe os med at opleve det, vi ikke ved, at vi ikke ved. VR og AR 

er i gang med at ændre, hvad vi troede var muligt – og vi kommer til at prøve det på 

egen krop. 

Vi skal først møde Simon Lajboschitz, søn af Lennart, som jo i juni 2022 gav os en helt særlig 

oplevelse af fællesskab i Folkehuset Absalon, og nu er depechen så givet videre. Simon er CEO 

og stifter af Khora, og vi skal høre om iværksættereventyret med fokus på visionerne for dette 

innovative selskab. 

Khora er et begreb, der stammer fra Platon. I Platons redegørelse beskrives khôra som et inter-

val, der svarer til en ikke-væren, der former sig ind i det sanselige riges former; et sted mellem 

det virkelige og det ikke-virkelige. 

Med dette i tankerne blev Khora sat i verden for at bygge bro mellem den fysiske og den vir-

tuelle verden. Vi skaber et univers, hvor det førhen umulige bliver muligt og åbner dermed op 

for hidtil umulige løsninger og oplevelser.  

Khora har et prisvindende Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) produktionsstu-

die i København, der skaber banebrydende indhold indenfor flere anvendelsesområder, og 
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hvor de over de seneste fem år har produceret mere end 300 VR/AR-applikationer og afholdt 

mere end 1000 workshops og events, og det skal vi naturligvis også afprøve med SAL23. 

I en to-timers workshop vil vi få mulighed for at få praktisk erfaring med hardwaret, lære mere 

om gældende branchestandarder og hvordan fremtiden vil se ud, når VR og AR vil findes over-

alt omkring os. Idéen er at få os alle til at tænke over, hvordan jeres organisation vil drage fordel 

af disse teknologier. 

Efter workshoppen søger vi i samlet flok ind til centrum og besøger Spar Nord, som ligger lige 

overfor Københavns Rådhus. Udover at nyde denne vidunderlige beliggenhed og have god tid 

til at absorbere formiddagens indtryk, så skal vi høre om bankens dna set indefra. Eftermidda-

gen sluttes af med en kølig drink på Regnbuepladsen, hvor vi ønsker hinanden god sommer, 

frem til vi ses igen i slutningen af august. 
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MODUL 4: TRANSFORMATION OG TALENTPLEJE – 23. AUGUST  

 

 CHRISTIAN JENSBY  
Clients & Industries Leader/Partner i Deloitte 
 

• Ansat hos Deloitte siden 2011 og 2001-2004. 

• Cand. Merc. i Finansiering som ung. 

• Har senest i 2021-2022 taget Advanced Manage-

ment Programme fra INSEAD. 

• Med i jury bag kåring af ”Årets leder” hos Lederne. 

• Gift, 2 børn og bopæl i Århus.  

• Nyudnævnt CEO fra 1. juni 2023 

 

Toplederen der transformerer med tillid og tydelighed/virksomheden indefra. Christian 

er netop udnævnt som den kommende CEO og er optaget af, hvordan en stor virksom-

hed kan lykkes med en stor kulturændring. 

Deloitte er en kæmpe spiller på markedet og har de seneste år været igennem en omfattende 

transformation for at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere og partnere. Ingen kommer i 

dag sovende til de kompetente medarbejdere, ej heller Deloitte, så vi skal høre om de seneste 

fem års indsatser og foreløbige resultater.   

Det er en motorvej af indsatser, som har drevet transformationen i Deloitte. Startende med at 

blive klogere på sin egen kultur, til ledelseskulturen, hvor man nu er meget tættere på med-

arbejderne, omfattende talentsprogrammer, diversitet, inklusion, ny lønmodel, farvel til hund-

redvis af kunder, så medarbejderne kan følge og arbejde med de rigtige kunder, og senest 

lige barsel til alle. Blot et overblik med mange indsatser, nogle specifikke steder i organisatio-

nen og andre på tværs af forretningen. 

 

Det handler om at få talenter til at blomstre og vide, hvad der betyder noget for de unge, så de 

kan bidrage fra dag et. Bonusinformation: Hos Deloitte er alle medarbejdere talenter, ergo: 

”Talenterne er de nye kunder i din butik”.   
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MODUL 5: SUCCES OG FEJRING – 5. OKTOBER  

 

 RENÉ SZCZYRBAK  
Stifter af STV Production 
 

• Bestyrelsesmedlem i STV. 

• Partner i STV. 

• Tidligere guitarist i Tøsedrengene. 

• Gift med Gabriella. 

• Stolt far. 

 

Musikeren med sans for at skabe levende billeder og få mennesker til at føle sig levende. 

En usædvanlig chance for at høre en hudløs ærlig historie om før, under og efter 35 års 

virksomhedsledelse. 

Dette modul adskiller sig fra vores normale praksis på mange måder. Det er første gang, at vi 

skal møde en iværksætterhistorie fra A til Z ”unplugged”. 

Det er historien om René Szczyrbak, formand og partner i STV. Vi skal høre historien om 35 års 

fantastisk rejse fra at være guitarist i Tøsedrengene til at stifte sit eget medieselskab, bygge det 

op, overleve kriser og endelig overdrage ledelsen til folk fra egne rækker. 

Holdet kommer til at møde en ganske særlig varm person, som i den grad har kunnet skabe 

fællesskab og følgeskab. Du kommer også til at opleve en hudløs ærlig ”looking back” på en 

beretning med store op- og nedture, men René har altid haft værdierne på rette sted og altså 

truffet det svære valg at stoppe, ”mens legen er god”.  
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Modulet er også af særlig betydning for Stadil Advice og stifterne, fordi vi d. 1/10-23 fylder 

25 år. Det skal naturligvis fejres, og som del af SAL får du en speciel invitation.  

Modulet afholdes på Hotel Absalon, hos direktør Karen Nedergaard, startende med let frokost. 

Efter får vi Renés historie og drøfter naturligvis, hvordan det kan inspirere os hver især. 

Efter lidt let mad er alle inviteret til at deltage i vores 25-års jubilæumsfest, stadig på Absa-

lon, hvor der både bliver taler, networking og naturligvis både noget godt til ganen og maven.  

Vi vil desuden gerne have lov til at invitere din bedre halvdel til aftenens festligheder, og vi ga-

ranterer, at alle kommer til at føle sig velkomne. Faktisk vil vi også give den unikke mulighed, at I 

kan overnatte på Absalon Hotel som vores gæster. Selv benytter vi ofte den specielle ople-

velse at overnatte i vores egen hjemby, en såkaldt staycation. Vi håber, at mange af jer vil 

takke ja til tilbuddet. 
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MODUL 6: MIKROFORANDRINGER – 22. NOVEMBER  

 

 SIGNE BRUSKIN  
Forfatter og foredragsholder 
 

• Cand. Merc. HRM. 

• Ph.d. i organisationsforandringer fra CBS, Stanford 

University og Frankfurt School of Finance and Ma-

nagement. 

• Forfatter til bogen Mikroforandringer - et medarbej-

derblik på organisationsforandringer (Dansk Psyko-

logisk Forlag, 2021). 

• Som forsker har hun skrevet og modtaget priser for 

en række forskningsartikler. 

 

Forskeren som fandt noget helt andet, end hun forventede. Signe havde med sin Ph.d. 

øjnene rettet mod de store organisationsforandringer men stødte på, hvad der i virke-

lighedens verden for alvor kan få os til at ændre adfærd og holdninger: Mikroforandrin-

ger – og heldigvis følger der et sæt mikrohandlinger med, som vi kan lade os inspirere af. 

Alle organisationer oplever forandringer. Måske mere nu end nogensinde før. Nogle sætter vi i 

gang. Andre bliver vi ramt af. Men hvordan oplever medarbejderne forandringerne?  

 

Typisk har fokus været på de store strategiske forandringer. Dem, der virkelig rykker organisati-

onen set med ledelsens briller. Men spørger vi derimod medarbejdere, er det ofte de små for-

andringer, mikroforandringer, der påvirker dem mest. Det er dem, de ser som radikale foran-

dringer. Det kan eksempelvis være indførslen af ”flexible seating”, ændringer i kaffeord-

ningen, eller når en god kollega siger op.  

 

Ofte ser forandringerne små ud på papiret, men hvis man lytter til medarbejderne, føles de 

store og radikale. Til dette netværksmøde har vi inviteret Signe Bruskin til at komme og fortælle 

om mikroforandringer.  
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Både om hvad mikroforandringer er, hvordan medarbejderne oplever dem og ikke mindst, 

hvordan vi strategisk kan arbejde med dem.  

 

Signe har i mere end 10 år arbejdet med organisations- og lederudvikling og har desuden 

forsket i forandringer i en nordisk organisation. Baseret på forskningen har hun skrevet bogen 

Mikroforandringer – et medarbejderblik på organisationsforandringer, som danner baggrunden 

for dagens indlæg. Udover at være forfatter er hun foredragsholder og ekstern lektor på Copen-

hagen Business School.  

 

Modulet holdes i fornemme rammer hos Poul Schmith Kammeradvokaten, som naturligvis 

også vil fortælle om, hvordan de sidste par års udvikling har påvirket strategien. Vi afslutter net-

værkssæsonen med fælles dejlig middag på øverste etage i denne imponerende bygning. 
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HVORFOR STADIL ADVICE LEDERNETVÆRK? 

VISIONEN  

At gøre de bedste bedre gennem sparring, inspiration og indsigt. 

MÅLET  

At netværket bliver Danmarks bedste netværk. For hver sæson bliver netværket stærkere, fordi 

deltagerne prioriterer netværket højt og typisk deltager flere år. 

RAMMEN  

En sæson består af seks møder, som ledes af en professionel facilitator. Hver gang har vi besøg 

af en inspirator, der på en passioneret måde har skabt bemærkelsesværdige resultater. Inspira-

torens opgave er at sætte scenen til en nærværende og intensiv dialog om et emne inden for 

ledelse og organisationsudvikling. Hvert heldagsmøde deles op i to halvdagsmøder, hvor du 

kan deltage i begge eller blot det ene. 

FORMEN  

Det er nødvendigt, at deltagerne er indstillede på at bidrage til et forum, hvor åbenhed og for-

trolighed er nøgleordene. Det er essentielt, at deltagerne bruger energien på dels at overføre 

inspirationen fra inspiratoren til eget lederunivers, snarere end en vurdering af inspiratorens si-

tuation. Deltagerne er parate til at give og modtage feedback og prioriterer højt at deltage til 

møderne. 

HOLDET  

Holdet er en blanding af ambitiøse ledere, der har det til fælles, at de vil udvikle sig videre fra et 

højt niveau til et endnu højere. Nogle af holdets medlemmer er tidligere deltagere på vores net-

værkshold, mens andre er nye. Også denne sæson vil der være særligt fokus på at integrere hol-

det til en sammentømret enhed – et fællesskab. 
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BLIV EN DEL AF HELE VORES EKSKLUSIVE LEDERNETVÆRK 

Foruden deltagelse i dette program bliver du inviteret ind som medlem af hele vores eksklusive 

ledernetværk, som består af alle deltagere fra SAX, SAL og Board Work. Dette indebærer: 

 

• Et års adgang til FuelBox – spørgsmål til enhver lejlighed.  

• Fælles inspirationsevents, PITSTOPs og andre netværksarrangementer. 

• Medlem af lukket LinkedIn-gruppe med adgang til mere end 100 andre ledere. 

• Ledelsesinspiration til din indbakke: Stadil Advice Insights. 

• VIP-oplevelser til fodbold og ishockey ad hoc. 

• Du kan altid ringe eller skrive til Christian/Jane, hvis du har behov for sparring. 

 

UDVALGTE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER  
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HVAD ER MIT VÆSENTLIGSTE UDBYTTE FRA NETVÆRKET?  

RANDI SKYTTE, SENIOIR MANAGER ØRSTED  

”Jeg synes, netværket er genialt til inspiration. Jeg får andres input til, hvordan jeg kan lede mit 

team og være i min rolle som leder. Jeg får hjælp til at komme videre med konkrete problemstil-

linger. Det er lidt forskelligt, hvad jeg kommer med, og hvad som optager mig, men jeg bliver al-

tid inspireret.” 

 

BARBRO SAUL, DAGLIG LEDER NÆSTVED KOMMUNE   

”Det er ganske enkelt: Opdrift. Luft under vingerne og har fået introduceret nye vinkler og inspira-

tion. Som i Jonathan Havmåge, hvor moralen er: ”Den, der flyver højst, ser længst.” Det er godt at 

blive udfordret og budt noget uventet. 

 

Væk fra det indforståede, selvopfyldte profetier og væk fra skolelærer-jargonen. At vi i netværket 

kommer fra alle mulige professioner, er virkelig inspirerende og givende. Netværket bliver som et 

åndehul, hvor tiden og rummet er til gøren sig tanker og refleksion.” 

 

JAKOB VENØ, COO KONGEEGEN   

”Det giver mig meget at blive udfordret på ens egne sager og få sat det hele i perspektiv blandt 

ligesindede. Det blev helt klart nemmere at få eksekveret på de problemstillinger, som jeg havde. 

Derudover henter jeg en del fra inspiratorerne, og der synes jeg, at niveauet af inspiratorerne er 

meget højt. De repræsenterer megen erfaring og er dygtige formidlere, og det inspirerer mig me-

get.”  

 

SØREN ELLEGAARD  

”Til hvert møde er jeg meget bevidst om, hvad jeg vil hjem og prøve af. Jeg har gjort mig den 

iagttagelse efter at have hørt mange dygtige inspiratorer, at jo højere man sidder i organisationen, 

jo mere ”firkantet” bliver synet på organisationen og processerne. Det er vel ud fra en nødvendig-

hed for ikke at drukne i detaljer og forsøge at bevare et overblik, men - ”the devil is in the detail”. 

 

Jeg får øget selvindsigt, som jeg bruger, da det kan godt være lidt alene af være CEO. Derudover 

er netværket funderet i dansk ledelses- og organisationskultur, og det er brugbart, idet mine 



  

 

20 

 

 

udfordringer forstås. Det gør det ikke altid med udenlandske direktør-kollegaer, som kommer fra 

andre kulturer.” 

 

ULRIKKE W. KROGBECK, VICEDIREKTØR FOR MEDLEMSSERVICE & BRANCHEUD-

VIKLING I DANSKE ADVOKATER  

”Netværk betyder rigtig meget i min funktion. Det har taget 10-15 år at bygge mit professionelle 

netværk op, både i Danmark og internationalt. 

 

Jeg bruger aktivt mit netværk til vores medlemmer, de spørger om alt mellem himmel og jord, og 

jeg ved altid hvem jeg kan tage fat i, hvis jeg ikke selv kan svare på spørgsmålet. Det handler om 

at få og dele viden. Helt kort. 

 

Det kræver tålmodighed at udvikle sit netværk. Første gang jeg var med til Folkemødet, tænkte 

jeg, at det var ikke mit netværk, mit game, men så går man i gang med at bygge relationerne og 

netværket op i den sammenhæng. Det kan sagens tage tre-fire år. 

  

Hos Stadil Advice Ledernetværket handler det om at få sparring, afprøve nogle idéer i et frit fo-

rum. Om at få inspiration fra nogle som ikke er i branchen, det er meget brugbart og værdifuldt.”  

 

HENRIETTE BJERG PERSSON, LEDER  

”Igennem netværket har jeg skabt mange gode kontakter, som jeg har brugt i mit professionelle 

virke. Det bedste har været, at jeg har kunne sparre med nogen, som ikke var blandet ind følel-

sesmæssigt eller professionelt. Samtidig har det givet mig blod på tanden til at udvikle mig selv 

og min karriere. 

 

Jeg kan give mine varmeste anbefalinger til både Jane og Christian, som formår at sætte det rig-

tige hold og sætte scenen for en masse god og lærerig inspiration.” 

 

 


