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18. oktober 2013 

Operation X-journalist lærer fynske ledere om handlekraft 

 

Hvordan kan vision, vilje og handlekraft føre til succes for både individet, 

lederen og virksomheden? Det er spørgsmålet på konferencerækken 

”Handlekraft og personlig succes”, som Lederne arrangerer i løbet af efteråret. 

Torsdag den 7. november klokken 13 står lokalafdelingen Lederne Fyn bag 

konferencen, som afholdes på Ledernes KonferenceCenter i Odense.  

 

Operation X-journalist Morten Spiegelhauer er via sit arbejde blevet bragt i 

grænseoverskridende situationer, hvor han har fundet det effektivt at have et sæt 

konkrete værktøjer som hjælp til at træffe hurtige og afgørende beslutninger. På 

konferencen vil han dele ud af sine erfaringer og ligeledes forklare, hvordan han 

bevarer arbejdsglæden og det gode humør.  

 

På konferencen vil også Mette Dam Madsen og Kim Fogh give deres bud på, 

hvordan ledere kan opnå større mod og handlekraft. Selv driver de 

konsulentvirksomheden Leadership Lighthouse. Deres mission er at lære ledere 

at lede ud fra kerneværdierne ansvarlighed, nærvær og handlekraft. 

 

Som administrerende direktør i Nordjyllands trafikselskab, har Jens Otto Størup 

brug for både personlig styrke og handlekraft for at bevare overblikket og tage 

hensyn til virksomhedens mange forskellige dagsordener og eksterne 

interessenter. På konferencen vil han dele ud af sine erfaringer med at finde et 

personligt ståsted og en ledelsesstil, der gør det muligt at stå ved sine 

beslutninger og udvise handlekraft. 

 

Afdelingsformand for Lederne Fyn Karsten Kjærby mener, at lederes evne til at 

træffe effektive beslutninger – positive som negative – er essentiel for 

virksomhedens overlevelse.  

 

- Jeg ser især frem til at høre Morten Spiegelhauers oplæg på konferencen. Jeg 

har stor respekt for hans modige tilgang til arbejdet i Operation X, hvor han har 

gjort sig selv sårbar og taget ømtålelige emner op, for at nå målet og finde frem 

til sandheden. Jeg tror, at ledere kan lære meget af hans metoder og især af de 

konkrete værktøjer, som har hjulpet ham med at træffe beslutninger i kritiske 

situationer, siger Karsten Kjærby.  

 

Konferencen på Ledernes KonferenceCenter i Odense 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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