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Mikael Bertelsen skyder genvej ud af krisen i Roskilde     

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. Tirsdag den 24. april står lokalafdelingen Lederne Østsjælland bag 

konferencen, som afholdes i Roskilde Kongres & Idrætscenter. 

På programmet står 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 Østsjælland Jan Carlsen ser især frem til at 

høre, hvad Mikael Bertelsen kan bidrage med på konferencen. 

- Jeg forventer, at han bruger humoren som et værktøj og serverer sine inputs 

på en anderledes måde, og at hans skæve tilgang til livet kan få folk til at 

reflektere over deres eget arbejdsliv, siger Jan Carlsen.  

De østsjællandske 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 317 fra Nord- og Østsjælland, hvordan 

deres rammer og vilkår matcher behovet for nytænkning og forandringer 

midt i en krisetid. 60 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. 

- Jeg tror, undersøgelsen afspejler, at fremtidens leder skal være mere 

allround, end vi har set tidligere. Der stilles højere krav til at være kreativ og 

skære alt det overflødige fra, når pengekassen er tom og det handler om 

virksomhedens overlevelse. Derfor er det ekstra vigtigt, at lederne sørger for 

at få medarbejderne med, for der er en enorm kreativitet at hente i 

medarbejderstaben, siger afdelingsformanden for Lederne Østsjælland, Jan 

Carlsen. 

P R E S S E M E D D E L E L S E 
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Konferencen i Roskilde Kongres & Idrætscenter 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. 

 

 

http://www.lederne.dk/konferencer

