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Vi har fornøjelsen af at præsentere programmet for 2022 i ledernetværket DIN INSPIRATION  
Lolland-Falster. Et ledernetværk, hvor vi sætter fokus på ledelse, lederskab og udvikling.

I 2022 fokuserer vi på temaer og viden om, hvad tiden herfra stiller af krav til os som ledere,  
den grønne omstilling, fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere. Alle områder, som bliver  
formidlet af udvalgte og højt kvalificerede speakere. 

Vores speakere er særligt udvalgt indenfor årets temaer, dem finder du beskrevet i programmet.  
Du kan forvente, at vi gør os umage og leverer indhold til ledelsesagendaen på både de store  
netværksmøder og i de mindre netværksgrupper. 

Du bliver en del af et ledernetværk med andre spændende lederprofiler. Derudover får du  
som medlem adgang til vores nye spændende træningsprogram, der supplerer netværket med 
muligheden for, at arbejde dybere og dygtiggøre sig indenfor centrale områder som bestyrelse,  
ledelse og strategi. 

Velkommen til ledernetværket DIN INSPIRATION Lolland-Falster 2022.  
KENMAY og Revisionsfirmaet Aage Maagensen ser frem til et nyt, spændende og berigende år.

KENNET MAYLAND  CEO & stifter af KENMAY.
THOMAS HENCKEL  Partner i Aage Maagensen, statsautoriseret revisionsaktieselskab.
TINA ØRUM HANSEN  Partner i Aage Maagensen, statsautoriseret revisionsaktieselskab.
BITTEN JØRGENSEN  Facilitator

ET NYT ÅR  
MED FLERE  
MULIGHEDER  
OG SPÆNDENDE  
INDSIGTER



LEDERNETVÆRKET DIN INSPIRATION
Som medlem får du:

•  Medlemskab i et professionelt drevet netværk med fokus på ledelse og udvikling.
•  Indhold som bringer ny viden og inspiration til din rolle.
•   9 årlige arrangementer i professionelle omgivelser inkl forplejning:  

     - 5 morgenseancer med foredrag  
     - 4 mindre netværksgruppe-arrangementer.

•  Kom tæt på nogle af Danmarks stærkeste speakere indenfor nøje udvalgte temaer.
•  Dynamisk bordplan fra gang til gang (5-6 mands borde), som vi sammensætter.
•  Adgang til videns-platform indeholdende artikler, best-practices, debatter etc.
•  Mulighed for deltagelse i diverse TRÆNINGER.

TEMAER FOR 2022
- TIDEN HERFRA: lad os få den nødvendige indsigt, så vi kan træffe bedre beslutninger.
- GRØN OMSTILLING: ikke længere nice to have. Vi får indblik, indsigt og får det gjort konkret.
- MEDARBEJDERE: evnen til at fastholde og tiltrække er/bliver et væsentligt konkurrence parameter.
- BALANCE: stress, trivsel og balance vil være på agendaen, da tendensen fortsat er bekymrende!
-  PROFILER: Vi har udvalgt forskellige ledelsesprofiler fra erhvervslivet og politik, som vi bringer i tale.

ØVRIGT
Medlemskabet giver adgang for 1 person.
Medlemskabet forudsætter som udgangspunkt en lederfunktion.

ALM MEDLEMSKAB: 5 foredragsseancer = KR.9.950+MOMS.

UDVIDET MEDLEMSKAB: 5 foredragsseancer + 4 små netværksmøder = KR.14.950+MOMS.

Aftalen er gældende i 12 måneder.
Fakturering sker forud for perioden, og sendes særskilt.

VIL DU VIDE MERE?
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



FOREDRAG 
I nedenstående finder du en mangfoldig gruppe af profiler fra både iværksættermiljøet, erhvervslivet  
og det politiske virke. De er alle sammen nøje udvalgt i samarbejde med netværkets medlemmer, 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 - alle er væsentlige ingredienser, når vi gerne vil  
flytte os som ledere. 

SMÅ NETVÆRKSGRUPPER
Her i programmet fremgår de planlagte uger for de små netværksgrupper.  
Netværksmøderne er en del af det årlige abonnement, og er et tilbud om at dele erfaringer og 
udfordringer i et fortroligt rum. Du kommer med i en mindre gruppe, som sammensættes ud fra 
profiler og størrelsen af den virksomhed, du driver eller er ansat i. Vi skaber en dynamisk gruppe, 
hvor der er balance og samtidig forskellighed. En netværksgruppe er en fortrolig gruppe med 
ligesindede, hvor der kan ske vidensdeling og sparring om højaktuelle temaer fra ledelsesagendaen 
eller dine personlige ledelsesdilemmaer. Agenda’en skabes ud fra gruppens egne ønsker.

Rigtig god fornøjelse.
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 01. FEBRUAR (ONLINE)
 RASMUS ANKERSEN
RASMUS ANKERSEN er forfatter til en række ledelsesbøger,  
bl.a. “SULT I PARADIS”. Med udgangspunkt i sportens verden  
rejser Rasmus en række spørgsmål, som vi bør tænke langt  
mere over end vi måske gør i dag.
Hvordan fastholder vi sulten, når det går godt – måske rigtig godt? 
Hvordan får vi organisationen og medarbejderne til at fastholde  
samme sult? Og hvorfor er det, at vi aldrig skal stole på  
vores succeser?
Rasmus er ekstremt dygtig på en scene, og får klædt os på en  
noget anden måde at kigge på vores virksomheder end hvad vi  
er vant til. Det sker med lavpraktiske eksempler, og værktøjer  
vi kan tage i brug med det samme.

KLOKKEN

07.00
10.00

SMÅ NETVÆRKSGRUPPER
UGE 9, MORGENSEANCE KL.7.00-10.00



 14. JUNI 
 STEEN HILDEBRANDT & STEFFEN HØGH
Den grønne omstilling og bæredygtighed er kommet for at blive.  
Lad os få den nødvendige indsigt, forståelsen for HVORFOR og helt  
konkrete råd til at få det gjort i praksis.
STEEN HILDEBRANDT er formand for 2030-Panelet, der både  
samarbejder med og understøtter 2030-Netværket, der er  
Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN´s Verdensmål. Steen er  
i dag professor ved Aarhus Universitet og CBS.Vi laver et setup, hvor 
STEEN HILDEBRANDT får følgeskab af STEFFEN HØGH, som er  
CSR ansvarlig i Holmris Flexform. 
Steffen supplerer de overordnede tendenser med en lavpraktisk tilgang  
og konkrete råd til, hvor man starter og hvorfor. Tilsammen giver det  
os det bedste udgangspunkt for, at ”handle” på området.

KLOKKEN

07.00
10.00
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 05. APRIL
 BIKER JENS
JENS ROMUNDSTAD er i Danmark kendt som eventyreren og  
TV-personligheden Biker Jens. En kontrast til hans virke i dag, som 
bestyrelsesmedlem og topleder. Jens har modtaget HR-prisen og 
CSR-Æresprisen, der giver ret til at kalde sig “Danmarks Mest Socialt 
Ansvarlige Erhvervsleder” – og evnet at sætte en reel bæredygtig  
agenda og vist sin kunnen i krydsfeltet mellem mennesker  
og forretning.
I en tid hvor arbejdskraft er en mere og mere knap ressource, er  
virksomhedens evne til at nytænke lederroller og jobprofiler afgørende 
for at vinde i markedet. Global klimakrise og en ny, selvbevidst  
generation kalder på større fællesskaber, som virksomhederne ofte  
har svært ved at se sig selv i.
Lad os få det konkretiseret, og de gode eksempler og anbefalinger på 
bordet. For måske det slet ikke er så besværligt, som det lyder.

KLOKKEN

07.00
10.00

SMÅ NETVÆRKSGRUPPER
UGE 19, MORGENSEANCE KL.7.00-10.00

SMÅ NETVÆRKSGRUPPER
UGE 34, MORGENSEANCE KL.7.00-10.00



 27. SEPTEMBER 
 ANNE SOPHIA HERMANSEN
I kan se frem til tidligere kulturredaktør på Berlingske og en  
af landets mest indflydelsesrige meningsdannere,  
ANNE SOPHIA HERMANSEN.
Vi trækker paralleller mellem de åbenlyse og tiltagende  
kulturkløfter vi oplever i samfundet (#metoo, crop tops,  
krænkelser mv), og til ledelsesagendaen – med andre ord:
Hvorfor har det overhovedet relevans for det at drive  
virksomhed og/eller lede andre mennesker?
Det skal du vide omkring den yngre generation – hvis du vil tiltrække  
og fastholde dem som medarbejdere - og især én kompetence vil 
gavne, at have i værktøjskassen – hør hvilken!

KLOKKEN

07.00
10.00

 29.NOVEMBER 
 MORTEN ALBÆK  
MORTEN ALBÆK, filosof, forfatter og tidligere direktør  
i Danske Bank og Vestas. I dag er Morten Albæk medejer af  
konsulenthuset, Voluntas som arbejder for at skabe og udvikle  
mere meningsfuld ledelse.
For Morten rejser spørgsmålet, at hvordan kan det være, at vi  
aldrig har været rigere, haft bedre teknologi og scorer helt i top,  
når der bliver spurgt om, hvor lykkelige vi er. Alligevel er virkeligheden,  
at der er en ubehagelig tendens indenfor udviklingen i antallet af  
diagnoser indenfor stress, angst og depression - og det gælder  
også på arbejdspladsen.Årsagerne kan være mange, men stress  
på arbejdspladsen eller hos os selv kan være en omkostelig affære - 
også på den lange bane!
Derfor skal vi have det italesat, og få konkret viden og indblik i,  
hvad årsagerne kan være, hvilke elementer vi kan indarbejde i vores 
lederskab - og hvordan vi kan hjælpe med at sikre en arbejdsplads  
i balance.

KLOKKEN

07.00
10.00
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SMÅ NETVÆRKSGRUPPER
UGE 44, MORGENSEANCE KL.7.00-10.00



FOKUS ER PÅ VIDEN OG INSPIRATION - MÅLRETTET LEDELSES- 
AGENDAEN I SMÅ & MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER.

Foruden vores netværksarrangementer er der også mulighed for, at gå mere i dybden indenfor  
helt centrale discipliner som BESTYRELSE, STRATEGI og LEDELSE. Vi kalder det TRÆNING,  
for vi skal lade os inspirere af især sportens verden, som gør træning til en forudsætning for  
udvikling og dygtiggørelse. Træningerne er tilkøb for nuværende medlemmer i netværket.

BESTYRELSES TRÆNING med Tue Mantoni
Isamarbejde med TUE MANTONI, hvor vi gennemgår de tendenser som rammer 
bestyrelseslokalet samt en række konkrete værktøjer som skal sikre mere effektive 
og værdibringende bestyrelsesmøder.

STRATEGI TRÆNING med Beecon
I samarbejde med Beecon arbejder vi med strategi i praksis.  
En konkret tilgang, som sikrer overskuelighed og hjælp til at få  
tankerne gjort til handling, således at de også udleves i hverdagen.

LEDER TRÆNING med Lars Kolind
I samarbejde med LARS KOLIND sætter vi fokus på, hvad der kendetegner  
fremtidens virksomheder, hvorfor vi skal tænke samfundsansvar og hvordan  
vi fastholder fokus på at skabe, drive og udvikle profitable virksomheder.

MERE END ET NETVÆRK
TIL MEDLEMMER I NETVÆRKET

TAK FOR EN RIGTIG GOD TRÆNING.  
STOR ROS FOR MÅDEN DET VAR LAVET PÅ  
OG TAK FOR EN MASSE GOD INSPIRATION.

Dennis Frydkjær, direktør hos Zolutions - Art & Design

Vi tilpasser og udvikler løbende træningsmuligheder alt efter behov og efterspørgsel.



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

ENGESTOFTE GODS
AFHOLDES PÅ

ENGESTOFTE GODS,  
SØVEJ 10, 4930 MARIBO
En historisk perle ved bredden  
af Maribo Søndersø

HVEM ER KENMAY?
KENMAY er en netværks- og konsulentvirksomhed som blev stiftet i 2014 med det formål, at  
bidrage til små og mellemstore virksomheder. Med konkret viden og inspiration på ledelsesniveau.  
I dag tæller virksomheden +250 medlemmer fordelt på netværk i Næstved, Køge og Lolland Falster.  
Bag virksomheden står Kennet Mayland, 42år, gift med Signe Mayland inkl. 3 børn. Kennet er uddannet 
cand.merc fra CBS, og har 10 års erfaring fra IT branchen. Foruden etablering, drift og udvikling af  
ledernetværk, så arbejder KENMAY med bestyrelsesarbejde i Sjællands Erhvervsbeklædning A/S,  
AV-HUSET A/S, MTM Service A/S, DeGoAn ApS og Fonden for Entreprenørskab Sjælland.

Engestofte Gods er 
unikt beliggende midt i 
Naturpark Maribosøerne 
i et storslået og uspol-
eret naturlandskab. 
Udsigten fra Engestofte 
over søområdet er i sin 
uforstyrrethed en af de 
smukkeste, uden spor 
af bygninger og anden 
menneskelig aktivitet.

Vi lover dig  
et spændende  
og udbytterigt  

netværk

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.


