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ET NETVÆRK  
FOR NYSGERRIGE  
& AMBITIØSE  
KVINDELIGE LEDERE
UNDERSØGELSER VISER,  
AT VIRKSOMHEDER DER HAR,  
KVINDER PLACERET I DERES  
ORGANISATION PÅ TOPPOSTER,  
SKABER BEDRE BUNDLINJE
Vi stiller et ambitiøst ledernetværk til rådighed, hvor vi øger bevidstheden omkring  
kvindeligt lederskab og italesætter de udfordringer og muligheder, som er målrettet  
det, at være kvindelig leder i dag, i morgen og i fremtiden.
 

Venlig hilsen 

BITTEN JØRGENSEN  
Ejer og stifter af Mooving

KENNET MAYLAND   
Ejer og direktør i KENMAY

BLIV EN DEL AF



BLIV EN DEL AF ET

INSPIRERENDE  
LEDERNETVÆRK  
FOR KVINDER
NETVÆRKET ER MÅLRETTET  
KVINDELIGE EJERLEDERE, TOPLEDERE,  
MELLEMLEDERE OG IVÆRKSÆTTERE

MÅLET ER
-  at netværket samler og forbinder kvindelige ledere 
-  at bidrage til inspiration i dit lederskab
-  at sætte fokus på dig som leder  
-   at blive inspireret og følge tidens tendenser målrettet den kvindelige lederrolle
-   at skabe et fortroligt rum, hvor kvindelige ledere kan diskutere og sparre om  

de udfordringer, dilemmaer og erfaringer, de gør sig
-  at flytte din personlige udvikling

Vi skal være bevidste om vores adfærd som kvinder både i samspillet med hinanden og vores  
mandlige kollegaer. Lad os bruge vores forskelligheder positivt i vores lederrolle.

Medlemskabet: Du får adgang til et netværk af kvindelige ledere. Du bliver medlem af et  
ledernetværk bygget på et gennemtestet koncept. Du får adgang til mindre netværksgrupper af 
10 -12 deltagere, hvor der drøftes temaer og dilemmaer, du måtte stå i som kvindelig leder.  
Du får adgang til 8 årlige arrangementer (4 foredrag og 4 mindre netværksgrupper).

MEDLEMSKAB 2023
PRIS PR. DELTAGER KR. 10.950,- + MOMS

Aftalen er gældende i 12 måneder. 
Fakturering sker forud for perioden, og sendes særskilt.

Kennet Mayland 
Telefon: +45 31 31 34 49 
E-mail: km@kenmay.dk

Bitten Jørgensen 
Telefon: +45 61 71 06 65 
E-mail: info@mooving.dk

Kontakt os for yderligere spørgsmål:

BLIV EN DEL AF



Alle profiler i programmet 2023 er udvalgt for 
at tilføre relevant viden til dit lederskab ift. den 
aktuelle situation vi står i.

PROGRAM 2023 
NÆSTVED WOMEN

 25. JANUAR
 PERNILLE LOTUS 
Serieiværksætter PERNILLE LOTUS var direktør for influencervirksom-
heden WeAreCube,  som hun netop har solgt til det svenske, børsnote-
rede Syncro Group for et to-cifret millionbeløb. Rejsen til succes har 
været lang - fra ghetto i Greve til at have 14 CVR-numre bag sig – og 
nu som partner i det stærkt voksende influencermarked. Pernille Lotus 
er mor, serieiværksætter og nu partner i nordens største influencer-
agency og en del af topledelsen i det børsnoteret selskab Syncro 
Group.
Pernille er interessant af flere årsager, men bla. fordi hårdkogt forret-
ning og spiritualitet går hånd i hånd. Hun kæmper hver dag med angst 
og må ofte gå ud på et toilet og fokusere på sin vejrtrækning for ikke 
at miste sig selv foran sine børn, sine kunder, sine ansatte og andre. 
Hun går også foran på ledelsesagendaen, hvor hun bringer meditation 
i en hverdag for sine medarbejdere. Vi får en ærlig og meget personlig 
historie samt indblik i en børsnoteret influencervirksomhed.

KLOKKEN

07.00
10.00

 19. APRIL
 LAURA VILSBÆK
LAURA VILSBÆK er stifter at Nyibestyrelsen og sætter det 
værdiskabende bestyrelsesarbejde på dagsordenen. Hun viser vej til 
den første eller den næste bestyrelsespost. Kun ganske få bestyrelses-
poster slås åbent op, men der findes reelt 200.000+ bestyrelsesposter 
derude. Man skal bare lige vide, hvor man skal kigge. 
Forstå bestyrelsesarbejdet på et konkret og jordnært niveau. Hvad 
ligger et honorar på? Hvad kan du helt konkret gøre allerede i dag, for 
at finde din første bestyrelsespost? Hvordan får vi større diversitet ind i 
bestyrelseslokalet? Det handler om meget andet end køn.

SOMMEREVENT tilkøb ud over medlemskab: Den 7. juni 2023 kl. 16.00. Sommerevent for alle  
i ledernetværket KENMAY incl. spisning. Svend Brinkmann og Katrine Lee står for indlæg. Lokationen 
afventes. Pris kr. 950,- ex moms.

KLOKKEN

07.00  
10.00

NETVÆRKSGRUPPER
UGE 9 & UGE 10, MORGEN SEANCE KL. 7.00-10.00

NETVÆRKSGRUPPER
UGE 19 & UGE 21, MORGEN SEANCE KL. 7.00-10.00



Du kan forvente viden om, hvilke  
kompetencer der skal trænes for at være 
fremtidssikret samt en masse inspiration 
til at flytte dit personlige lederskab.PROGRAM 2023

NÆSTVED WOMEN

 30. AUGUST 
 INGER STØJBERG
INGER STØJBERG, politisk leder af Danmarks Demokraterne og 20 år 
i Folketinget. Dømt ved Rigsretten, har taget sin straf og en leder der 
skaber følgeskab til trods! Hun fik markant opbakning ved valget. Så 
behøver vi ikke at sige meget mere. Vi skal møde en af Danmarks mest 
profilerede, markante og omdiskuterede politikere. 

For om man er enig eller uenig med Ingers politiske overbevisning, så 
er det de færreste, der underkender den enorme vilje og stålsathed, der 
igennem hele karrieren har præget hendes valg. En vilje og stålsathed, 
der bygger på en indædt tro på, at man som menneske skal stå ved de 
værdier, man en gang har besluttet sig for. Om det så - som tilfæl-
det er for Inger – har store omkostninger, såsom rigsretssag med 
domfældelse, at blive fundet uegnet til at sidde i Folketinget; eller at stå 
ansigt til ansigt med trusler på livet.

KLOKKEN

07.00
10.00

 11. OKTOBER 
 NICOLINE OLESEN
NICOLINE OLESEN er medstifter af forandringsbureauet MäRK. MäRK 
hjælper virksomheder med at definere deres samfundsambition mod 
en bæredygtig og ansvarlig fremtid. I dette arbejde erfarer hun, hvordan 
den grønne omstilling kræver et solidt fundament i en virksomheds 
kerneværdier. Hvad virksomhederne skal gøre er, at de skal kunne for-
mulere deres unikke take på bæredygtighed. Har man først det, bliver  
det vedkommende og relevant. Alt for få virksomheder kobler bæredyg-
tighed til deres forretning, og det kan koste dem.

Hvor skal man begynde, når udviklingen hele tiden dikterer nye krav og 
forventninger, men også giver nye muligheder? Og hvordan når man i 
mål, når målet hele tiden flytter sig?

KLOKKEN

07.00
11.00

NETVÆRKSGRUPPER
UGE 38 & UGE 39, MORGEN SEANCE KL. 7.00-10.00

UGE 47 & UGE 48, MORGEN SEANCE KL. 7.00-10.00
NETVÆRKSGRUPPER



HVAD ER NETVÆRKSGRUPPER?
Du kommer med i en mindre gruppe, som sammensættes ud fra profiler og størrelsen af den  
virksomhed, du driver eller er ansat i. Vi skaber en dynamisk gruppe, hvor der er balance og  
samtidig forskellighed. En netværksgruppe er en fortrolig gruppe med ligesindede, hvor der  
kan ske vidensdeling og sparring om højaktuelle temaer fra ledelsesagendaen eller dine personlige  
ledelsesdilemmaer. Efter en personlig samtale med din netværksleder, hvor vi lærer hinanden bedre  
at kende, placeres du ind i en passende gruppe.

Vi mødes 4 gange årligt, det er morgenseancer fra kl. 7.00 – 10.00. Agenda’en skabes ud fra  
gruppens egne ønsker - ad hoc indhentes ekspertise udefra afhængig af temaer.

AKTUELLE TEMAER DER KUNNE BRINGES OP (GRUPPEN BESLUTTER):
- Temaer fra foredragsholdere 
- CSR
- Cybercrime 
- Lederskab

- Bestyrelse og Advisory Boards 
- Bæredygtighed

Alle arrangementer afholdes på Karrebæksmindefjord  
nær Næstved på Enø.

- AV-UDSTYR I TOP
- LÆKKER FORPLEJNING
- GODE PARKERINGSMULIGHEDER
- RUMMELIGE LOKALER  
- MIDT I FANTASTISK NATUR


