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Årets Leder skyder genvej ud af krisen i Vejle 

Hvordan kan man som leder tænke ud af boksen for at finde nye veje til sine 

mål? Det er spørgsmålet på konferencerækken ”Genvejen ud af krisen: Work 

smarter – not harder”, som Lederne arrangerer i løbet af foråret rundt om i 

landet. Torsdag den 3. maj står lokalafdelingen Lederne Sydøstjylland bag 

konferencen, som afholdes på Munkebjerg Hotel i Vejle. 

På programmet står skoleleder på Rådmandsgades Skole i København Lise 

Egholm, der af Lederne blev kåret som Årets Leder i 2011, samt 

virksomhedsrådgiver og forfatter Lars AP, der er kreativ strateg for flere 

virksomheder. 

Med afsæt i egne erfaringer vil de to foredragsholdere inddrage deltagerne i, 

hvordan de har brugt kreativitet og nytænkning i deres respektive karrierer 

samt give deltagerne konkrete værktøjer til, hvordan man kan springe alle 

forhindringerne over og komme forrest i feltet.  

Afdelingsformand for Lederne Sydøstjylland Bent Walter Jensen ser især 

frem til at høre, hvad Lise Egholm kan bidrage med på konferencen. 

- Jeg er sikker på, hun kan give nogle gode indspark til, hvordan man kan 

gøre tingene på en anden måde, end man plejer. Som leder er det vigtigt at få 

inspiration til dagligdagen, fastslår Bent Walter Jensen.  

De sydøstjyske ledere kan på konferencen få inspiration til, hvordan de med 

færre ressourcer kan opnå mere. I en ny undersøgelse, foretaget af Lederne, 

vurderer 1.872 ledere, heraf 548 fra Syd- og Østjylland, hvordan deres 

rammer og vilkår matcher behovet for nytænkning og forandringer midt i en 

krisetid. 56 procent af lederne fra området mener, at der hviler et stort pres 

på dem som ledere for at få mål og ressourcer til at hænge endnu bedre 

sammen. 

- Det høje tal kommer ikke bag på mig, for de seneste par år har sydøstjyske 

ledere fået mange flere opgaver. Alle måtte skære ind til benet, da vores 

område, som ellers har været et kæmpe vækstområde, blev hårdt ramt af 

krisen. Nytænkning er derfor nødvendigt, hvis man som leder vil bevare 

overblikket, siger afdelingsformanden for Lederne Sydøstjylland, Bent 

Walter Jensen. 
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Konferencen på Munkebjerg Hotel er rettet mod ledere på alle niveauer, og 

både medlemmer og ikke-medlemmer af Lederne er velkomne. Tilmelding 

kan ske på www.lederne.dk/konferencer. 
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