
Rotary Youth Leadership Awards - Distrikt 1461

INDSIGT & UDVIKLING  
FOR KOMMENDE LEDERE

Hvad gør en god leder bedre?  
Få råd og inspiration fra 9 erfarne 
erhvervsledere på RYLA 2022  
seminaret d. 11.-13. november 
2022 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

2022
BLIV KLAR TIL EN VERDEN I 

UDVIKLING

2022



STØRRE VIDEN OM LEDELSE  
OG STYRKET INSPIRATION 
TIL AT LEDE ANDRE



PROGRAM

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

15:45  Velkommen 
 Knud Skov, PDG Rotary Distrikt 1461.

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 Om Rotary og Distrikt 1461  
 Distriktsguvernør Hans Skjerning, Rotary Distrikt 1461.

20:45 Aftenarrangement - slutter kl. 00.00

LØRDAG
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 Fisker, Major og Stabschef i Hjemmeværnsdistrikt Fyn

15:45  Walk-and-talk

16:45  God fysik og en glad krop i hverdagen 
 I dag er det ikke nok at vil være en dygtig leder eller medarbejder. Næsten uanset niveau og branche er det sammen   
 med god uddannelse også vigtigt at være i god form, fysisk velfungerende – og ja, gerne rimeligt veltrænet!  
 Mie Maimann Christensen og Stine Sørensen, Maimann Fysioterapi ApS

18:00  Middag

19:00  Ambitiøst iværksætteri i restaurationsbranchen  
 2 år efter deltagelse på RYLA Seminar 2020 fortæller en iværksætter om udviklingen i sit virke. 
 Malte Bjerring, Kok og partner i restaurationskæde i Odense

19:30 Aftenarrangement - slutter kl. 00.00



”Det har simpelthen været en fornøjelse at deltage i. 
Jeg håber, at I viderefører det i mange år frem, da 
det har efterladt os deltagere med det bedste 
indtryk af Rotary, RYLA og Odense.”

”En super spændende og lærerig 
weekend. Jeg har hygget mig utrolig 
meget i de skønne rammer.”

”De praktiske eksempler og råd til at finde sig selv som leder. 
Der blev givet tid og plads til netværk.”

”Positiv overrasket over deltagerne på 
holdet. Meget højt engagement, samt 
en god blanding af foredragsholdere!”

”Jeg har taget meget omkring leder-
skab med mig hjem. God atmosfære, 
flinke mennesker og engagerede 
deltagere og indlægsholdere.”

”Mange forskellige unge mennesker fra forskellige 
baggrunde kombineret med fantastiske oplæg fra 
meget forskellige ledelsestile.”

PROGRAM
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Koncenterede deltagere i gang ved 
flipover-tavlen på 1461-RYLA i 2019 

SØNDAG
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  Arbejde med sundhed og trivsel på arbejdspladsen 
 At lede en virksomhed med sunde, motiverede medarbejdere med en høj trivsel er et godt grundlag for at drive en  
 succesfuld virksomhed. Ja, faktisk kan man sige at uden det, vil det meste i en virksomhed faktisk være op ad bakke.  
 Adm. direktør Henrik Olsson, ITW GSE ApS

11:45  Diplomer / Evaluering

12:15  Frokost

13:00  Tak for denne gang

HVAD SIGER  
TIDLIGERE DELTAGERE?



WEEKENDENS OPLÆGSHOLDERE

Malte Bjerring

Partner og daglig leder på Restau-
rant Værdsat i Odense, én af flere 
restauranter i ejerkredsen. 28 år 
og uddannet kok, har deltaget i 
Hell´s Kitchen TV3 og er vinder af 
Odense´s største kokkepris i 2018. 
Deltog i RYLA Seminar 2020.

Henrik Olsson

Vice President/General Manager i 
ITW GSE ApS, tidligere AXA Power 
A/S. Startede som udviklingsinge-
niør i virksomheden i 1984 , senere 
eksportsalg og fra 1990 har op-
gaverne været indenfor ledelse og 
forretningsudvikling. VP/GM siden 
2000. Uddannet elektroingeniør fra 
Odense Teknikum, senere HD(A).

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.

Christian Fisker

Major og Stabschef i  
Hjemmeværnsdistrikt Fyn.

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.

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.

Mie Maimann  Christensen  
og Stine Sørensen

Mie Maimann Christensen er autori-
seret fysioterapeut og selvstændig 
klinikejer siden 2015. Maimann Fysi-
oterapi hjælper deres kunder til færre 
smerter, en bedre hverdag og større 
livskvalitet. Sammen med fysiotera-
peut Stine informerer Mie om metoder 
og fremgangsmåder.

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.

Hans Skjerning

Maskinmester og MBA(e).  
Bestyrelses- og bestyrelsesleder- 
uddannelse. Direktør og ejer af 
Skjerning Vinimport. Mere end 40 
års ledererfaring fra erhvervslivet 
og erhvervsskolesektoren.

Distriktsguvernør 2022-23 for 
Rotary Distrikt 1461.  
Medlem af Svendborg Sct. Jørgens 
Rotary Klub



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

2022
BLIV KLAR TIL EN VERDEN I 

UDVIKLING

TOVHOLDERE

BLIV KLAR TIL EN  
VERDEN I UDVIKLING

Knud Skov

Bestyrelsesarbejde, sparringspart-
ner, rådgiver for førende virksom-
heder med udvikling af virksom-
hedskoncepter, strategiforhold, 
ledelsesfokus, afklaring og formid-
ling af værdier og nøgleforhold i 
tilgang til markedsnicher.  
Rotary Distriktsguvernør 2017-18.  
Medlem af Odense City Rotary Klub.

T. 20 23 02 30

Jørgen Graulund Jørgensen

Adm. direktør, bestyrelsesmed-
lem og rådgiver, primært inden 
for videnstunge organisationer 
midt mellem det offentlige og det 
private med fokus på effektivitet. 
Stor erfaring med komplekse økono-
miske, juridiske, organisatoriske 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 
nu interim direktør for Kunstmuseet 
Brandts og skoleleder for FOF Oden-
se, Fredericia og Middelfart, samt 
bestyrelsesarbejde. 
Medlem af Carolinekilde Rotary Klub, 
Odense.

T. 40 36 14 60


