
 

Netværksmøde 29. august 2017, kl. 7-10 
Comwell Borupgaard, Nørrevej 80, 3070 Snekkersten 

 

Fra idé til virkelighed 

 

Antallet af de idéer vi udvikler på netværksmøderne, er nærmest uoverskuelige. Og ganske imponerende. 
Men det er lidt som at køre på frihjul, hvis ikke idéerne bliver omsat til synlige, konkrete initiativer. Nu 
sætter vi i gear og finder ud af, hvordan de gode idéer bliver til benhård virkelighed. Til gavn for hele 
Helsingør.  

7.00 Dagens vigtigste måltid – networking v/alle  
Det er skolelærdom fra biologitimerne, at morgenmaden er dagens vigtigste måltid. I 
netværket gælder dette ikke kun ernæringsmæssigt. Vel frembringer Comwell deres 
morgenbuffet på primært danske, bæredygtige råvarer. Men det vigtigste ved buffeten er de 
mennesker omkring den, som du får adgang til. En hel times networking med 130 private og 
offentlige topledere. Velbekomme. 

8.00 Velkommen – sådan bliver vi synlige og konkrete v/Tino Jønsson  
Planlægningen af dagens agenda har krævet ekstraordinær mødeaktivitet i advisory 
boardet. Den peger nemlig ind i et prospekt for, hvordan vi gør vores idéer til virkelighed og 
trænger igennem til hele Helsingør. Netværksleder Tino Jønsson starter mødet med at 
forklare, hvad manøvren går ud på... 

8.20 Rid med bølgerne v/Rasmus Fejerskov, Cold Hawaii  
Dagens keynote er fra et af de områder, som medierne nedladende har døbt 
Udkantsdanmark. Fra Klitmøller på den jyske pukkelryg mellem Hanstholm og Agger har vi 
inviteret iværksætteren Rasmus Fejerskov. Han fortæller, hvordan lokale kræfter har gjort 
området til landsdelens epicentrum for vækst i både erhverv, turisme og bosætning. 
Samarbejde på tværs af lokal befolkning og brancher er nøgleordene i denne beretning, som 
skal inspirere os til dagens gruppearbejde. 

8.45 Rød, gul, grøn! - gruppearbejde v/alle  
Med dagens opgave sætter vi for alvor i gear og finder frem til, hvordan vi kommer fra idé til 
virkelighed. Fokus bliver på ét realiserbart projekt, som er vokset ud af processen på de 
foregående møder. Det er nu, at vi trykprøver vores fælles evne til at eksekvere. Kald det bare 
knald eller fald. 

9.40 Hr. og Fru Helsingør-netværket – orientering v/Tino Jønsson 
Afledt af de optimistiske og konstruktive strømninger vores aktiviteter sætter i gang, hører 
vi hvordan borgerne i hele Helsingør i et nyt netværk, får mulighed for at bidrage til 
bevægelsen. 

9.45  Tak for nu – vi ses næste gang den 10. oktober på Strand- & Badehotel Marienlyst 
Selv om der fra scenen er sagt "tak for nu", er du mere end velkommen til at netværke videre 
i Comwells lyse lokaler. 

 

Husk evt. afbud til Tino Jønsson på tj@netvaerkogsparring.dk senest fredag den 25/8-17, kl. 10.00 
 

 


