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Troels Lyby lærer sjællandske ledere om handlekraft  

Hvordan udviser man som leder handlekraft og mod i alle de små og store 

ledelsesbeslutninger i hverdagen? Det er emnet, som oplægsholdere med 

inspirerende personlige fortællinger giver deres bud på i Ledernes 

konferencerække ”Handlekraft og personlig succes”. Tirsdag den 11. marts står 

lokalafdelingen Lederne Storstrømmen bag konferencen, som afholdes på 

Zealand Business College i Næstved. Her kan man blandt andet møde 

skuespiller Troels Lyby, der vil fortælle om det personlige mod, det kræver, at 

leve sig 100 procent ind i en rolle.  

Troels Lyby er kendt fra ”En kort, en lang” og er aktuel i biograf filmen 

”Klassefesten 2”. Han vil give konkrete redskaber til at smide hæmningerne og 

inspirere deltagerne til at have mod til at være handlekraftig.   

Skoleleder Lise Egholm blev i 2011 kåret til Årets Leder. På konferencen vil 

hun fortælle, hvad det kræver at gå imod strømmen, og hvorfor man som leder 

ikke skal gå på kompromis, hvis man vil nå sine mål.    

Indehaver af DIN BusinessPartner John Martinussen rådgiver virksomheder om 

HR, strategi og organisationsudvikling. Selv har han mere end 10 års 

ledelseserfaring fra forskellige niveauer og ved hvad der skal til, for at blive en 

handlekraftig leder.   

Afdelingsformand for Lederne Storstrømmen Helle Andresen vurderer, at især 

kommunikationen er en vigtig del af at udvise handlekraft.  

- Når man som leder sætter ambitiøse mål, er det vigtigt, at man formår at 

kommunikere handlekraftigt til sine medarbejdere, så de motiveres til at tro på, 

at det er muligt at nå de høje mål. Jeg er sikker på, at alle tre oplægsholdere vil 

klæde lederne på til netop dette, siger Helle Andresen.  

Konferencen på Zealand Business College 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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