Netværksmøde 12. juni 2018, kl. 7-10
Marienlyst Strandhotel, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør

Rettidig omhu
Dette møde handler om, hvad vi som moderne forretningsdrivende kan lære af gammeldags dyder som pli,
forudseenhed, omtanke og ikke mindst rettidig omhu. Hvor vi på sidste møde talte om, hvad vi kan lære af næste
generation, kigger vi os denne gang en generation tilbage: Hvilke af datidens omgangsformer og normer, kan vi tage
med os ind i nutiden med henblik på at optimere vores forretning gennem relationer, netværk og vækst?
Med rettidig omhu som mødets tema, er det naturligt at tale om fænomenet generationsskifter. Hvordan
overhænder vi vores virksomheder til yngre kræfter på en fremsynet og samtidig forsvarlig måde, så barnet ikke
ryger ud med badevandet? Og vi kigger ikke bare tilbage. Vi kigger også til fremmede kulturer og får en
sprællevende rapport fra Japan, hvor omgangsformer i forretningslivet betyder alt.
Du kan altså glæde dig til en rejse i både tid og sted. Endda pakket ind i levende lækker lokal musik, som er helt
nyudgivet. For ikke at tale om det fantastiske selskab, som du og de andre medlemmer af netværket udgør.
7.00

Fråderen!
Eller skulle vi sige ”Velbekomme!”, for nu at blive i mødets ånd? Nej, vi er ikke ortodokse og tager
stadig gerne inspiration ind fra yngre generationer, som bruger udtrykket fråderen, når maden er
virkelig lækker. Og det synes vi altså godt man kan sige, om Marienlysts ny nordiske morgenbuffet.

8.00

Kick off med morgensang og seneste nyt v/Tino Jønsson, netværksleder
Ikke bare på selve netværksmøderne rykker det. Også i mindre grupper, er der gang i den. Vi får en
update på netværket. Men ikke før en lokal kunstner har hjulpet os gennem dagens første musikalske
indslag: Morgensang.

8.15

Generationsskifte – paneldebat v/Bo Christensen, chefredaktør på Helsingør Dagblad
Hvad enten du skal overhænde eller overhændes en virksomhed i et generationsskifte, er måden du
griber det an på vigtig. Og står du midt imellem, er det værd at forberede sig grundigt, selvom skiftet
ligger ude i fremtiden. Dagens debatpanel består af lokale virksomhedsejere, som fra vidt forskellige
brancher står med problematikken – eller potentialet – tæt på sig:
• Jørn Berner Pedersen, kloakmester og anlægsentreprenør
• Steen Bertelsen, bilforhandler
• Kenneth Brunsholm, bilforhandler
• Andrzej Petersen, optiker

8.45

Gamle dyder fra fjerne lande – oplæg til gruppearbejde v/Henrik Olsen og Christoffer Szabad fra
Helsingør Karate Do-Kai
Jo, den er god nok. I dette indslag møder du aktivt udøvende karatekunstnere. Mere afslører vi ikke
her, men forbered dig på en lærerig oplevelse af den slags du får, hvis du er villig til at åbne sindet for
inspiration fra fremmede kulturer. Oplægget sætter gang i dagens gruppearbejde, som med afsæt i
gamle dyder sætter fokus på at vende spild til overskud.

9.35

Musikalsk overraskelse v/lokal musiker
Nå ja, på dette tidspunkt vil navnet på dagens kunstner ikke længere være en overraskelse. Men glæd
dig til fed live musik på en helt almindelig tirsdag morgen som underlægning til resten af mødet,
hvor Marienlyst holder rundstykkerne sprøde og kaffen varm, så ingen går kolde. Undskyldningen for
ikke at blive og netværke, findes altså ikke. Vi har hinanden og lokalerne indtil kl. 10.
Husk dine visitkort – du får brug for dem 😊
Evt. afbud til Tino Jønsson på tj@netvaerkogsparring.dk senest fredag den 8/6-18, kl. 10.00

