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27. februar 2013 

Verdensmester i roning lærer sydvestjyske ledere at udvikle sig  
 

Udvikling er vitalt for at undgå stilstand, men hvordan kan man som leder 

udvikle sine kompetencer og sig selv som menneske? Det er spørgsmålet på 

konferencerækken ”Styrk dit lederskab”, som Lederne arrangerer i løbet af 

foråret rundt om i landet. Onsdag den 20. marts klokken 13 står lokalafdelingen 

af Lederne i Sydvestjylland bag konferencen, som afholdes i Musikhuset 

Esbjerg. 

På konferencen kan man opleve Mette Bloch, som er coach, foredragsholder og 

dobbelt verdensmester i roning. Hun har en stor del af sit liv skullet leve op til 

egne og andres forventninger i rollen som eliteroer, og hun vil fortælle, hvordan 

man sætter sig ambitiøse mål – og når dem.  

På programmet står også forfatter og cand. psych. Helen Eriksen, der vil give sit 

bud på, hvordan man kan bruge forandringer som springbræt til at udvikle sig. 

Endelig kan man møde Steen Brødbæk, der er topchef i Semco Maritime A/S. 

Han har været med til at eksekvere omfattende turnaround-processer, 

revitalisere organisationer og gennemføre ambitiøse vækststrategier. Med afsæt 

i sine erfaringer vil Steen Brødbæk give deltagerne et indblik i, hvordan han har 

tacklet de udfordringer og forandringer, han har mødt i sin karriere, og hvad det 

har givet ham som menneske og leder.  

Afdelingsformand for Lederne Sydvestjylland Lars Møldrup ser frem til at høre, 

hvad alle tre oplægsholdere kan bidrage med på konferencen. 

- Vi har tre rigtig stærke kort på hånden, der supplerer hinanden godt. Steen 

Brødbæk er en tung spiller i det lokale erhvervsliv og har stor praktisk erfaring 

med at drive virksomhed i en tid med fokus på udvikling. Helen Eriksen har i 

mange år fungeret som erhvervspsykologisk rådgiver og kan med sin direkte og 

smilende facon med garanti prikke til den indre leder hos deltagerne. Endelig 

tror jeg på, at Mette Bloch med sin erfaring fra den professionelle sports verden 

kan inspirere lederne til at nå fra A til B, fastslår Lars Møldrup. 

Konferencen i Musikhuset Esbjerg 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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