
 

Netværksmøde 28. marts 2017, kl. 7-10 
Strand- og Badehotel Marienlyst, Nordre Strandvej 2, 3000 Helsingør 

Vi spreder hele Helsingør! 
 

Jo, du læste rigtigt. Næste møde handler om, hvordan vi fortæller historien om, hvem vi er. Og hvordan vi 
bruger historien som magnet på tilflyttere, turister og virksomheder.  

Kategorien ’Fælles lokal identitet og branding’ var entydig topscorer i tema-afstemningen ved sidste 
møde. Og mange af idéerne fra det efterfølgende gruppearbejde passer godt under den overskrift. Nu 
begynder vi altså at sprede hele Helsingør. En øvelse, som jo i øvrigt kræver samling på tropperne … 

7.00 Morgenkrydderen i den rette hals – networking v/alle (senest ankomst 7.45) 
På sidste møde kom det frem, at vi tilsammen på et typisk netværksmøde skyller næsten 500 
kopper kaffe ned. En imponerende metafor for den livlige snak, der foregår fra mødets 
begyndelse, hvor morgenkrydderen tilsyneladende aldrig ryger i den gale hals. Kom i god tid 
og plej dit netværk over Marienlysts overdådige buffet. 

8.00 Planer for sæsonen – velkomst v/netværksleder Tino Jønsson 
Temaerne for denne sæson går på tværs af brancher. Og de bliver vedtaget rullende i 
advisory boardet. Vi hører hvordan den proces foregår med udgangspunkt i den ideudvikling 
og afstemning, der fandt sted på sidste møde. 

8.05 Kend dit netværk – netværksøvelse v/alle 
Denne gang skal vi ikke danse Zumba, som mange sikkert husker, da vi sidste år skulle rystes 
sammen. Vi tager lidt blidere på jer denne gang, hvor I får lov at blive siddende ved bordene. 

8.15 Fra regnorm til regneark – keynote v/Søren Ejlersen, medstifter og medindehaver af 
Aarstiderne 
250.000 couverter mad af økologiske fødevarer. Så mange ugentlige leverancer tegner 
Aarstiderne sig på landsplan for. Kokkeuddannede Søren Ejlersen har fra virksomhedens 
nordsjællandske bastion i Humlebæk medansvaret for, at manøvren er bæredygtig - både 
økologisk og økonomisk. Søren vil underholde os med, hvorfor og hvordan netop 
fortællingen om værdierne bag forretningskonceptet, er en vigtig del af virksomhedens 
succes. 

8.45 De vigtigste ingredienser i hele Helsingør – gruppearbejde v/alle 
 Tøv en kende. Inden vi lader haglgeværet og begynder ’at sprede hele Helsingør’, skal vi først 
finde ud af, hvad vi fylder i patronerne. Sammen begynder vi at skrive på den fælles historie, 
der er at fortælle om os. Hvordan opfatter vi egentlig os selv indadtil? Det skal vi vide, før vi 
begynder at fortælle historien udadtil. 

9.30 Tænketank – refleksion v/alle 
Hvad skete der lige der? Gruppearbejdet på møderne virker som en energisk tornado og alt er 
i spil. Denne gang lægger vi en refleksionsøvelse ind, så vi når at fokusere og lande de mange 
inputs, gruppearbejdet kaster af sig 

9.45 Morgenkrydderen fortsat – v/alle 
Vi har lokalerne frem til klokken 10 og der er frisk kaffe på kanderne. Vi når nok heller ikke 
at køre appelsinpressen tom. 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 torsdag den 23/3-17, kl. 12.00 


