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Mikael Bertelsen skyder genvej ud af krisen i Nykøbing 

Falster     

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 24. maj står lokalafdelingen Lederne Storstrømmen bag 

konferencen, som afholdes på Hotel Falster i Nykøbing Falster. 

På programmet er kanalchef for Radio24syv Mikael Bertelsen, der med sin 

utraditionelle stil står bag programmer som ”Den 11. time” og ”De uaktuelle 

nyheder”, 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 Storstrømmen Helle Andresen ser især frem 

til at høre, hvad Mikael Bertelsen kan bidrage med på konferencen.  

- Jeg forventer, at han kommer med nogle spændende erfaringer fra et 

utraditionelt arbejdsliv, som ledere kan bruge i deres egen dagligdag. 

Kreativitet er en vigtig egenskab som leder i dag, fastslår Helle Andresen. 

Lederne fra området 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 194 fra Vest- og Sydsjælland, Lolland, Falster 

og Bornholm, hvordan deres rammer og vilkår matcher behovet for 

nytænkning og forandringer midt i en krisetid. 57 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.  

- Undersøgelsen viser, at mange ledere er under pres, fordi krisen 

efterhånden har varet længe. Det er vigtigt at prioritere sin tid som leder, så 

man ikke udelukkende fokuserer på driften og produktionen. Ved at bruge 

tid på sig selv i lederjobbet, styrke sit netværk og få inspiration udefra, bliver 

man bedre rustet til at klare udfordringerne, siger afdelingsformanden for 

Lederne Storstrømmen, Helle Andresen. 
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Konferencen på Hotel Falster 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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