
   

 

Netværksmøde 28.august 2018, kl. 7-10 
Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør 

 

Bossen og Bumsen – om lederstil  

 
Dette møde handler om personlig lederstil. Vi har sat to succesfulde erhvervskvinder i stævne. Den ene er så kendt, 
at hun ikke behøver nærmere introduktion. Stine Bosse, bosiddende i Helsingør og international anerkendt for sine 
ledelsesresultater, er blandt Danmarks største erhvervsikoner i nyere tid. Hende kalder vi Bossen. Den anden, 
Camilla Ulrikkeholm Klinkby, kender du måske, fordi hun som partner i et af byens lokale arkitektfirmaer er 
medlem af netværket. Hende kalder vi Bumsen. Forklaring følger ;-) 
 
For nylig scorede Camilla nul i empati. Det skete i en personlighedstest, som hun og resten af ledelsen på 
arkitektstuen tog. Hverken som leder med personaleansvar eller som mor til to små børn, syntes hun det var særlig 
flatterende. Camilla har som elitesejler altid set sig selv som lidt af en team player. Så hvordan kunne den f… test 
vise nul – nothing, nichts, nada – i empati?    
 
Mange ville måske grave sig ned og negligere resultatet. Ude af øje, ude af sind. Men Camilla har indvilliget i at stille 
op som case på dette møde, hvor vi hører både hvad Bossen og Bumsen har at sige, inden vi fortsætter med 
sparringsrunden. 
 
 
7.00 Tal med mad munden 

Sidste møde handlede om gamle dyder og omgangsformer. De kolliderer lidt med formen på den 
første times uformelle networking. Den foregår nemlig over Konventums lækre morgenbuffet. Så 
regn med at skulle tale med mad i munden. 
 

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. Og selvfølgelig når vi er på Konventum: Morgensang. 
 
8.10 BOSSEN: Personlig ledelse i verdensklasse – keynote v/Stine Bosse, bestyrelsesmedlem på fuld tid m.v. 
 Hvad er det absolut vigtigste, du skal være opmærksom på, når du udvikler din personlige ledelsesstil. 

Som tidligere koncernchef i Tryg og fra sit vidt forgrenede arbejde i en række virksomhedsbestyrelser 
og NGO’er world wide, har Stine Bosse stiftet indgående bekendtskab med en uendelig lang række af 
andre ledere og deres personlige stil. I hendes keynote kommer hun ind på dos and donts, når det 
kommer til spørgsmålet om personlig ledelsesstil.  

 
8.35 BUMSEN: Nul i empati - interview m/Camilla Ulrikkeholm, arkitekt og partner i Dall & Lindhardtsen 
 Aslak Gottlieb fra netværkets advisory board står for dette interview, hvor vi hører mere om den test, 

som Camilla ”dumpede” i empati. Vi taler om, hvordan hun og hendes kolleger i ledelsen kunne bruge 
det overraskende resultat konstruktivt.  

 
 9.00 ”Topmøde”: Bossen møder Bumsen – sparring v/alle 

Mødets sparringsrunde tager udgangspunkt i Camillas case. Først hører vi, hvad Bossen har at sige til 
Bumsen. Så folder vi sparringsrunden ud til hele netværket. 

 
9.45 Agenda slutter 

Frem til klokken 10 er der fri leg. Følg op på dine kontakter fra mødet. Lav aftaler. Eller slap af med en 
kaffe, inden du drøner videre ud i det pulserende du-ved-nok. 

 
På omtrent to år har netværket Vi samler hele Helsingør smidt mad ud for 40.000 kr. Det er ikke godt nok, så nu gør 
vi noget ved sagen. Beløbet stammer fra den bestilte forplejning på møderne, hvor deltagerne ikke dukkede op. Det 
vil vi ændre på. Fremover donerer vi 100,- pr. afbud til møderne som klubber, institutioner og foreninger kan søge 
om til lejrture og lignende gennem en slags fond (men vi vil helst have at du kommer).  

 
Evt. afbud til Tino Jønsson på tj@netvaerkogsparring.dk senest fredag den 24/8-18, kl. 10.00 


