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Asger Aamund lærer bornholmske ledere at pleje stjernerne  

 

Hvordan kan man som leder motivere virksomhedens dygtige, men 

krævende ildsjæle uden at sælge ud af egne ledelsesværdier? Det er 

spørgsmålet på konferencerækken ”Pas på stjernerne”, som Lederne 

arrangerer i løbet af foråret rundt om i landet. Onsdag den 15. maj klokken 

17 står lokalafdelingen af Lederne på Bornholm bag konferencen, som 

afholdes i Aakirkebyhallerne.  

På konferencen kan man opleve erhvervsleder og debattør Asger Aamund, 

der med sin direkte og præcise facon vil dele ud af sin viden om, hvordan 

man leder i en branche som medicinalindustrien, hvor nøglen til succes er at 

have de dygtigste og mest innovativt-tænkende medarbejdere. 

På programmet står også John Noer, der er virksomhedskonsulent ved 

Business Center Bornholm. Han vil inddrage deltagerne i, hvorfor han ser 

dét at dygtiggøre lederne som helt vitalt for en virksomheds udvikling.  

Endelig kan man møde Steen Pade, som er direktør for Københavns Teater. 

Han vil fortælle om de helt særlige udfordringer, det giver at være leder i en 

branche fuld af unge og ambitiøse talenter, der brænder for at blive set, og 

han vil give tips til, hvordan man tackler og motiverer de uundværlige 

ildsjæle og får det optimale ud af deres potentiale. 

Afdelingsformand for Lederne Bornholm Karin True ser frem til at høre, 

hvad alle tre indlægsholdere kan bidrage med på konferencen. 

- Alle tre er dygtige og spændende forretningsmænd, der har stor 

ledererfaring og ved, hvad de taler om, og de vil uden tvivl give deltagerne 

nye ledelsesredskaber og -perspektiver, som de kan tage med sig hjem. 

Ildsjæle er ikke de nemmeste at lede, fordi de ofte er meget selvstændige og 

kan være svære at styre. Men hvis man som leder formår at definere nogle 

rammer for ildsjælene, er de en fantastisk ressource, fordi de netop kan selv, 

fastslår Karin True. 

Konferencen i Aakirkebyhallerne 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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