
 

Netværksmøde 20. juni 2017, kl. 7-10 
Comwell Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten 

Den røde tråd 

 

Der var højt til loftet ved sidste møde, hvor grupperne kastede mange bolde i luften. Arbejdet udmøntede 
sig i et helt festfyrværkeri af gode idéer og forslag til, hvad og hvilken historie vi skal fortælle om hele 
Helsingør. Opgaven lød nemlig: Hvordan spreder vi hele Helsingør? 

Nu skal vi gribe boldene og prøve at finde en rød tråd i den fælles fortælling, som understøtter lokal vækst 
gennem mere erhverv samt flere turister og bosættere.  

7.00 Nye boller på suppen – networking v/alle (senest ankomst 7.45) 
Lydtrykket er ganske imponerende, når 130 mennesker netværker fra morgenstunden. 
Denne gang er der ikke blot nye boller på morgenbuffeten. Vi kommer også til at indtage 
dem stående med free seating (eller free standing, må det vel så hedde). På den måde får vi 
mulighed for blande os med endnu flere forskellige deltagere end ved møderne hidtil.   

8.00 Ryst posen –  netværksøvelse og introduktion v/Tino Jønsson  
Hvem skal sidde hvor, ved siden af hvem? Med en lille "stoleleg" lærer vi hinanden endnu 
bedre at kende og bliver bænket i grupper.  

8.15 Event-paletten v Susanne Arnholtz Docherty, Søs Krogh Vikkelsøe og Ulla Tofte 
Inspirationen udefra kommer denne gang indefra. Vi har inviteret tre gæster fra det, man 
kunne kalde den lokale event-sektor. De viser os både dybden og bredden i udvalgte events 
over en hel sæson. Paneldeltagerne repræsenterer Center for Kultur, Turisme, Idræt og 
Medborgerskab, Click Festival og M/S Museet. De tre taler os varme til opgaven i det 
efterfølgende gruppearbejde. Der bliver tid til spørgsmål fra salen.  

8.55 Den røde tråd – præsentation af dagens tema v/Tino Jønsson 
Ved sidste møde kogte vi kvaliteterne ved hele Helsingør ned til en suppeterning. Vi indleder 
dagens arbejde med en oversigt over resultaterne fra gruppearbejdet, som vi nu skal skabe 
en rød tråd gennem. 

9.00 Konkret og synligt – gruppearbejde v/alle 
Vi hælder vand på suppeterningen og spørger os selv: Hvad sker der, hvis vi tager vores idéer 
til aktiviteter med ud over rampen? I dagens gruppearbejde lægger vi en ekstra dimension 
på opgaverne: Hvordan synliggør vi vores arbejde? Hvordan fører vi idéerne ud i livet som 
virkelige aktiviteter? Hvordan udnytter vi hinandens relationer og ressourcer bedre? 

9.45 Flere boller på suppen – v/alle 
Vi har lokalerne frem til klokken 10 og der er frisk kaffe på kanderne. Så bliv hængende og få 
samlet de tråde, du lagde ud fra morgenstunden, mens vi har hinanden i samme lokale. 

 

Husk evt. afbud til Tino Jønsson på tj@netvaerkogsparring.dk senest fredag den 16/6-17, kl. 10.00 


