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STØRRE VIDEN OM LEDELSE 
OG STYRKET INSPIRATION 
TIL AT LEDE ANDRE

Hvad gør en god leder bedre?  
Få råd og inspiration fra 9 erfarne 
erhvervsledere på RYLA 2023  
seminaret d. 3.-5. november 2023 
i Odense.

RYLA er et gratis intensivt weekendseminar for ambitiøse  
22-32 årige og er sponseret af Rotary. 

Gennem indlæg og foredrag fra erfarne ledere får du et ind-
blik i forskellige aspekter af ledelse. Samtidig udvikler du din 
personlighed og udbygger dit netværk i samvær med andre 
unge i en aktiv og positiv atmosfære.

Som deltager skal du have tilknytning til Region Syddanmark,  
være godt i gang med studier eller på vej i din karriere.
 
Der er et begrænset antal pladser, så vent ikke for  
længe med at tilmelde dig.

TILMELDING
Kontakt en af de 46 Rotary-klubber i Distrikt 
1461 på rotary.dk/districts/distrikt-1461 
– Eller send en mail til dg1461-1718@rotary.dk
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PROGRAM

15:00 Ankomst 
 Registrering, værelsesnøgle, materialer, kaffe/brød.

15:45  Velkommen 
 Jørgen Graulund Jørgensen, Odense City Rotary Klub

16:00  Energizer 
 Kursusdeltagerne rystes sammen og lærer  
 hinandens baggrund at kende.

17:30 Sårbar ledelse  
 Få udfordret dit syn på ledelse.  
 Christian Høegh Brønnum, Erhvervspsykolog, Genitor

19:00  Middag

20:00 Kultur-entreprenøren 
 Skuespiller Lars Arvad har slået fast med syvtommer- 
 søm, at han er en målrettet og dygtig kultur-entreprenør,  
 der er gået benhårdt efter at udleve sin drøm om at  
 skabe en stor revy i Odense.

20:45 Aftenarrangement - slutter kl. 00.00
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08:00 Morgenmad

09:00  God ledelse i hverdagen - hvordan praktiseres det? 
 I en organisation med over 6.000 medarbejdere er det vigtigt at skabe og synliggøre en fælles vision.  
 Ord som kerneopgave, sammenhængskraft og handlerum for de enkelte ledere og medarbejdere er noget af det,  
 som Børn- og Ungeforvaltningen står på og praktiserer i hverdagen for at skabe de bedste vilkår for byens børn,  
 unge og familier. 
 Hanne Dollerup, Administrerende direktør i Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune

10:15 Pause    

10:30  God ledelse og samarbejdsglæde 
 Fundamentet for at skabe succes ligger i god ledelse. Med Lindab’s ledelseskoncept nedbryder vi siloer og    
 skaber både arbejdsglæde og samarbejdsglæde. Når alle ror i samme retning, kan man komme langt. 
 Mette Brøndum, Regionsdirektør, Lindab AB

11:45  Gruppeopgave

12:00  Frokost

13:00  Ledelse i et dynamisk opstartsmiljø 
 I en teknisk funderet start-up med vokseværk, hvor roller, arbejdsopgaver, processer og rammevilkår skifter    
 dagligt, kræver det ”kamæleon”-ledelse, der kan indtage mange forskellige former.  
 Sabina Kethelz, CCO Nordbo Robotics A/S

14:15  Pause

14:30  Ledelse i Forsvaret 
 Om at træffe de rigtige beslutninger i krig og fred, hvor paradokser og uvished er en del af virkeligheden.  
 Indlægget tager afsæt i områder, hvor Forsvaret adskiller sig fra civile virksomheder.  
 Christian Busch, Oberstløjtnant

15:45  Walk-and-talk

16:45  Fra kommunalejet forsyningsselskab til verdensleder i grøn energiproduktion 
 Nature Energy er i dag verdens førende producent af grøn biogas lavet af affald og rester fra landbrug, fødevare- 
 sektoren og husholdningsaffald. Ved udgangen af 2022 blev selskabet købt af Shell for et tocifret milliardbeløb.  
 Hvad skete der undervejs - og hvordan får man omstillet organisationen og sikret de rette kompetencer til den  
 fremtidige vækst. 
 Mette Smedegaard Hansen, Corporate Affairs Director

18:00  Middag

19:00  Pause  

19:30 Aftenarrangement - slutter kl. 00.00
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PROGRAM

08:00 Morgenmad

09:00  Leder af ledere af ledere 
 I en stærkt konkurrencepræget detailhandel er ledelse og resultater helt afgørende. Det kræver viden om retail,  
 coaching, visual merchandising og fast-moving consumer goods (FMCG) samt management, HR og generel ledelse. 
 Kristian Henriksen, Varehuschef og Group Director Bilka i Salling Group

10:15 Pause

10:30  Om Rotary´s verden 
 Peter Zinck, Distriktsguvernør 2023-24, Rotary Distrikt 1461.

11:15  Diplomer / Evaluering

12:00  Frokost

13:00  Tak for denne gang
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HVAD SAGDE  
DELTAGERNE I ́ 22

”Jeg synes bare, det var fedt og meget lærerigt.  
Fortsæt! Det var godt.”

”Spændende foredrag - ligesindede deltagere, dog med 
meget forskellig baggrund - god planlægning, og god tid 
til refleksion.”

”Det har været spændende og motiverende at deltage i  
seminaret. Dejligt at få et indblik i ledelse - hvad det vil  
sige og de vigtigste værdier.”

”Netværk, interesserede deltagere og gode velvalgte  
oplæg med generelt stor viden og faglighed.”

”Der har været et super sammenhold og  
en masse gode oplæg.”

”Dejligt med engagement fra arrangørerne.”

”Synes det har været super lærerigt og tager både en  
masse fagligt med herfra, også nye bekendskaber.”

”Generelt set en helt vild god weekend. Det er svært  
at tage en ting ud, for alt har bare kørt.”

”
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Lars Arvad

Ud over at være direktør for Odense 
Sommerrevy, er Lars uddannet skue-
spiller fra skuespillerskolen ved Aarhus 
Teater i 2006.  På Grønnegaards 
Teatret i København blev det rollen 
som Leander i Holbergs ”Maskerade”, 
der gav Lars endnu et skub i den  
komiske retning, og i 2009 startede 
han Odense Vinterrevy.

Hanne Dollerup

Administrerende direktør for 
Odense Kommunes Børn- og 
Ungeforvaltning og chef for 6.100 
medarbejdere. CV’et byder på flere 
års erfaring i kommunal topledelse.  
Har en kandidatgrad i statskund-
skab fra KU.

Sabina Kethelz

Har flere års erfaring med ledelse 
af opstartsvirksomheder i tech- og 
robotmiljøet. Både som selvstæn-
dig interimleder og som en del af 
topledelsesteams. I dag er hun 
CCO hos Nordbo Robotics A/S, der 
udvikler software til robotter. 

Christian Høegh Brønnum

Er Cand. Psych. og kommer fra 
konsulenthuset Genitor, hvor han 
forener de psykologiske aspekter 
ved ledelsesudvikling med organisa-
torisk strategi- og resultatskabelse.

Mette Smedegaard Hansen

Uddannet ingeniør fra Odense og 
har arbejdet i energisektoren i over 
30 år, både i forsyningsvirksom-
hed, brancheorganisation og hos 
energiproducent. I dag Corporate 
Affairs Director hos Nature Energy, 
som på få år er gået fra at være en 
naturgasforsyningsvirksomhed til at 
være verdensledende i produktion 
af grøn gas.

Kristian Henriksen

Varehuschef og Group Director for 
Bilka i Salling Group. Han har siden 
1994 haft dagligt ansvar i Føtex i 
Fredericia, Bilka i Ishøj og nu Bilka i 
Sønderborg. Bilka har 19 varehuse 
i Danmark, der hver har over en 
halv million kunder om ugen.

Peter Zinck

Erfaren professionel bestyrelsesmed-
lem, ledelsesrådgiver og investor. Har 
fokus på strategi, forretningsoptime-
ring og -udvikling gennem kreative 
nye løsninger og frembringelse af 
resultater.

Mette Brøndum

Regionsdirektør hos Lindab AB, en 
international koncern i byggebran-
chen. Hun har en passion for god 
ledelse, som skal sikre tiltrækning, 
fastholdelse og udvikling af bære-
dygtige medarbejdere. Glade med-
arbejdere sikrer tilfredse kunder og 
en sund og moderne forretning. 
Lindab er seks år i træk kåret som en 
af Danmarks bedste arbejdspladser.

Christian Busch

Oberstløjtnant med erfaring i ledelse 
af soldater i de taktiske enheder i 
ind- og udland. Har også indsigt i 
bestyrelsesarbejde i demokratisk 
ejet virksomheder, aktieselskaber  
og fonde.
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TILMELDING
Kontakt en af de 46 Rotary-klubber  
i Distrikt 1461 på
rotary.dk/districts/distrikt-1461 

– Eller send en mail til dg1461-1718@rotary.dk

KLAR TIL  
EN VERDEN  
I UDVIKLING

WEEKENDENS TOVHOLDERE

Jørgen Graulund Jørgensen

Adm. direktør, bestyrelsesmedlem og 
rådgiver, primært inden for videns-
tunge organisationer midt mellem det 
offentlige og det private med fokus 
på effektivitet. Stor erfaring med kom-
plekse økonomiske, juridiske, organisa-
toriske og politiske problemstillinger.  
Medlem af Odense City Rotary Klub.

T. 40 31 34 77

Ellen Drost

Har haft chefposten på topplan i Fyns 
Amt og Odense Kommune i en længere 
årrække. Efter pensionering interim 
direktør for Kunstmuseet Brandts  
samt bestyrelsesarbejde. 
Medlem af Carolinekilde  
Rotary Klub, Odense.

T. 40 36 14 60

Claus Damgaard

Har mere end 25 års erfaring som top-
leder i kommunerne med særligt fokus 
på sammenhængen mellem erhvervs-
fremme, beskæftigelsesindsats og 
branding af kommunen.  
Underviser i dag i ledelse og projekt- 
ledelse på TietgenSkolen, Odense.
Medlem af Carolinekilde  
Rotary Klub, Odense.

T. 21 64 52 35


