
 

Netværksmøde 10. oktober 2017, kl. 7-10 
Strand- og Badehotel Marienlyst, Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør 

 

Det store statskup 

 
Egon havde en plan. Og selvom planen altid gik i vasken, har den legendariske bandeleder med 
bowlerhatten inspireret os til dagens agenda, som netop munder ud i, at vi lægger en plan. Faktisk flere 
end en. 
 
Handleplaner bliver nemlig det konkrete udbytte af dagens møde. Om vi kupper staten som lovet i 
overskriften, afgøres under gruppearbejdet. Her arbejder vi videre på de idéer, vi kom frem til ved sidste 
møde. En af dem gik ud på, at vi overtager den nordligste strækning af Kongevejen fra staten, for selv at 
kunne bestemme dens udseende. 
 
Handleplanerne skal føre os frem til, hvordan vi gør det til en federe oplevelse, at ankomme til Helsingør. 
Mængden af idéer fra sidste møde under samme tema afslører, at der er nok at tage fat på. Bare rolig. Det 
handler ikke kun om udseende og statsvej eller ej.  
 
7.00 Mød de medsammensvorne 

Denne gang er der fri leg under morgenmaden. Ingen sedler eller systemer. Free seating. Så 
kom i god tid. Vi er tilbage ved Marienlysts overdådige morgenbuffet og bare et kort blik ned 
over deltagerlisten afslører, at du med dine medsammensvorne er i rigtig godt selskab. Det 
er netværkstid! 
 

8.00 Velkomst v/Tino Jønsson, netværksleder 
 Hvad er en god handleplan? Hvordan kommer vi videre? Dagens morgenbøn er konverteret 

til peptalk fra Tino Jønsson, som sætter retning på mødet og fortæller, hvad der skal ske. 
 
8.05 Det store billede og den lille detalje v/Erik Pertri, Grafisk Facilitator 
 Punktum, punktum, komma, streg – sådan tegnes … Dagens gæstetaler lærer os, hvordan vi 

med få greb og enkle figurer grafisk visualiserer vores noter. Med andre ord: Lær at tegne på 
15 minutter! 

 
8.20  Workshop: Det store statskup v/netværkets advisory board  
 Nu skal arbejdes! Inddelt i fem forskellige klynger under hver sin kategori skaber vi en 

kæmpe workshop, som skal munde ud i helt konkrete handleplaner, der efter mødet slutter, 
er klar til at blive ført ud i livet. Kategorierne er: 

• Lobby – spin og strategiske indsatser  

• Visuel fremtoning - fysiske og æstetiske forandringer 

• Aktiviteter – tiltag som skaber liv og glæde 

• Info – service til vores gæster og os selv 

• Skilte – udendørs information og markedsføring  
 
9.40 Orientering og kommende møder v/Tino Jønsson 
 
9.45 Tak for nu – vi ses næste gang den 28. november på Konventum  

Frem til kl. 10 er der fri netværkeri og stadig varm kaffe på kanderne. 
 
 

Husk evt. afbud til Tino Jønsson på tj@netvaerkogsparring.dk senest fredag den 6/10-17, kl. 10.00 


