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Det er nok et faktum!  

Men det bliver også et år med muligheder, og hvor vi kan styrke vores position i markedet. Ikke over-
raskende, så tror vi i KENMAY på værdien ved at have et stærkt netværk, hvor vi med ligesindede 
kan dele, drøfte og diskutere ledelse i praksis, og dele erfaringer med hinanden. 

Derudover ser vi det som en forudsætning, at vi kontinuerligt søger ny viden og inspiration til fortsat 
udvikling af vores virksomhed og vores eget lederskab. 

Det er en opgave, som vi påtager os – hvorfor vi i 2023 kommer til at bidrage med følgende  
hovedoverskrifter: 

     • Ledelse i praksis fortalt igennem utraditionelle topledere 
     • Øget fokus på de åbenlyse trends inden for digitalisering og grøn omstilling  
     • Det europæiske og globale perspektiv og betydning for nærmarkederne 
     • Forskerverdenens blik og iagttagelser på ledelse i SMV’er 
     • Balance i livets mange roller og paradokser.

Fortalt igennem et mangfoldigt udvalg af speakere og specialister. Vi tager dig trygt igennem og 
sikrer, at både den økonomiske men nok især den tidsmæssige, investering er godt givet ud. Og 
har du lyst og mod på mere, så tilbyder vi i 2023 et omfattende træningsprogram inden for nogle af 
enhver virksomheds helt centrale discipliner – nemlig ledelse, strategi og bestyrelse. 
 
Vi glæder os til et spændende 2023 med dig.  

Kennet Mayland 
km@kenmay.dk — tlf. 3131 3449

Anders Løvgreen 
al@kenmay.dk — tlf. 3110 6735

2023 - ET ÅR HVOR 
VI SKAL NAVIGERE I  
USIKKERT FARVAND 



MEDLEMSKAB
• Et professionelt drevet netværk
• Indhold målrettet ejerledere og øverste ledelse i små og mellemstore virksomheder
• Inspiration fra landets stærkeste foredragsholdere inden for nøje udvalgte temaer
• 8 årlige arrangementer i et professionelt setup: 
 — 7 morgenseancer fra kl. 07.00 til 10.00
 — 1 eftermiddagsarrangement med alle KENMAY-netværk, i unikke omgivelser
• Dynamisk bordplan fra gang til gang, som vi sammensætter
• Adgang til KENMAY DIGITAL som indeholder artikler, best-practices, debatter, præsentationer etc.
• Mulighed for at hjælpe startups og iværksættere med sparring og videndeling
• Mulighed for tilkøb af TRÆNING, mindre netværksgrupper og rådgivning direkte til din virksomhed
• Fordelagtige vilkår, hvis din virksomhed ønsker at benytte vores lokaler på Karrebæksmindefjord.

VILKÅR
• Medlemskabet giver adgang for 1 person

• Medlemskabet er ikke personafhængigt og kan deles med ledende kollega

• Medlemskabet tegnes for 12 måneder

• Fakturering sker forud for perioden.

 
MEDLEMSPRIS — KR.13.950 + MOMS/ÅR PR. DELTAGER 

NYHED FOR 2023 - “EFTER 10”
Når vi mødes i DIN INSPIRATION, slutter vi altid kl. 10.00. I 2023 vil vi dog ved særlige lejligheder 
prøve at holde lidt mere på jer. Vi kalder formatet for ”Efter 10” og byder i løbet af året på 
forskellige oplevelser i tidsrummet 10.00–11.00.  

I samarbejde med Fonden for Entreprenørskab og Remisen kan I se frem til et nyt initiativ hvor vi: 

• Giver udvalgte iværksættere muligheden for at pitche deres idé/virksomhed for KENMAY netværket
• Giver medlemmerne mulighed for at indgå i et mentoforløb eller advisory board
• Giver medlemmerne nye indsigter og perspektiver på forretningsudvikling fra yngre profiler

Et samarbejde vi ser store muligheder i, og hvor vi kan give noget tilbage ved at hjælpe den næste
generationer af virksomheder godt på vej. 

DIN INSPIRATION NÆSTVED
LEDERNETVÆRKET



PROGRAM 2023
NÆSTVED

 7. JUNI 
 SVEND BRINKMANN & KATRINE LEE
Ifølge SVEND BRINKMANN, psykolog og forfatter, så ser forandring 
efterhånden ud til at være det eneste permanente i vores liv. Hvad er 
konsekvenserne for menneskelig integritet og pligtfølelse, når man 
konstant skal være i udvikling? Svend introducerer en tænkning, der 
betoner sindsro og værdighed som modgift mod nutidens udviklingst-
vang. KATRINE LEE, kendt fra Løvens Hule og stifter af Copenhagen 
Cartel, der producerer badetøj og sportstøj lavet af plastik fra havet - 
primært af de mange fiskenet, der flyder rundt. Hun giver os et indblik i 
sit bæredygtige forretningseventyr.  

KLOKKEN

16.00
 ??.00

 20. APRIL
 LYKKE FRIIS
LYKKE FRIIS er tidl. Klima-og energiminister & prorektor på  
Københavns Universitet og kendt for sine skarpe analyser og evne til 
at få selv de mest komplicerede europæiske problemstillinger ned på 
jorden. Nu som direktør for Tænketanken Europa tager hun afsæt i sin 
rolle som EU- og Tysklandsekspert og sætter den nyeste udvikling i 
perspektiv. Samtidig giver hun sit bud på, hvor Europa er på vej hen – 
og hvilken betydning det kan få for os som direktører og ejerledere. 

KLOKKEN

07.00
10.00

 26. JANUAR
 JENS MOBERG 
 
Hvilken type lederskab kalder den aktuelle tid på? Er den tid vi står 
overfor anderledes end hvad vi ellers har oplevet de sidste 20 år? Og 
fra en erfaren topleder fra dansk erhvervsliv, hvad er så de vigtigste 
værktøjer vi som ledere skal tage fat på nu? JENS MOBERG er en tung 
profil fra dansk erhvervsliv med adskillige topposter på sit CV – bl.a. 
bestyrelsesformand i Grundfos og topchef i Microsoft Corp og en ræk-
ke iværksætterprojekter. Succeserne har været mange og det samme 
har udfordringerne. Lad os komme tæt på denne erhvervsprofil og de 
ledelsesmæssige erfaringer fra hans tid som topleder. 

KLOKKEN

07.00
10.00

 2. MARTS
 METTE ØSTERGAARD  

METTE ØSTERGAARD er trods sin unge alder chefredaktør på et af 
landets førende mediehuse. De sidste 5 år har hun forsøgt at modarbe-
jde ledeRrollens udprægede perfekthedskultur ved at fokusere på legi-
tim og ærlig værdiledelse. Men hvad er det for et værdisæt Berlingske 
agerer efter i den hårdfine balance mellem det at være en kommercielt 
drevet virksomhed som lever af abonnementer, kliks og følgere - og 
samtidigt være en meningsdanner, som har en enorm magt over hvad 
vi læsere skal synes og mene?  

KLOKKEN

07.00
10.00

SOMMER 
-EVENT



 24. AUGUST 
 TIM FRANK ANDERSEN
I en tid, hvor verdens største taxiselskab ikke ejer nogen biler, verdens 
største hotel ikke ejer nogen værelser og verdens største medievirk-
somhed ikke producerer noget indhold selv, er der i dén grad behov for 
at tænke nyt. TIM FRANK ANDERSEN indvier os i, hvordan virksom-
heder kan blive bedre til at skabe innovation, effektivitet og besparelser 
gennem ‘nede-på-jorden-digitalisering’.Tim hjælper os til at forstå,
hvor årsagen til disse omvæltninger skal findes, og hvad man som 
virksomhed kan gøre for at ruste sig.  

KLOKKEN

07.00
10.00

 2. NOVEMBER
 MICHAEL NØRAGER
Medarbejdernes indre motivation er styret af deres oplevelse af mening 
og integration. Integration er dét, der sker, når vi lykkes med at kombi-
nere forskellige forhold til brugbare og innovative løsninger. ‘
MICHAEL NØRAGER, ph.d. og lektor i innovation og forandringsledelse 
på Århus Universitet italesætter, hvordan kollektiv intelligens og innova-
tion hænger sammen. Det kræver, at vi forhøjer opmærksomheden på 
os selv og hinanden, men hvorfor er det vigtigt, og hvordan kan vi gøre 
det? 

KLOKKEN

07.00
10.00

 30. NOVEMBER
 ADAM PRICE
ADAM PRICE er et fremragende eksempel på et menneske, der har 
udviklet og udfoldet sit store kreative potentiale og talent på mange 
måder: som manuskriptforfatter, tv-vært, dramatiker, madanmelder og 
restauratør - og LEDER!  Hvordan omsætter Adam Price sine idéer, sin 
rejse fra manuskript til en succesfuld tv-serie. Det handler om menne-
sker og om at sætte det rigtige hold, der vil hinanden.  

KLOKKEN

07.00
10.00

 5. OKTOBER
 CHRISTIAN ARNSTEDT
CHRISTIAN ARNSTEDT var allerede før sin tid i “Løvens hule” på DR1  
et anerkendt navn i erhvervslivet, da han efter en flot karriere ved 
McKinsey startede Blazar Capital, en virksomhed som bygger interna-
tionale B2C forretninger. Vi kommer helt tæt på den kun 34-årige serie-
iværksætter og får indblik i, hvordan denne yngre profil tænker drift og 
udvikling af virksomheder? Hvad kendetegner de virksomheder, som 
han investerer i - og hvad er kravene til forretningsmodellen? Sidst, 
så får vi indblik i, hvorfor Christian Arnstedt ser en ufravigelig kobling 
mellem succes i fremtiden og en stærk profil inden for bæredygtighed. 

KLOKKEN

07.00
10.00

KENMAY +



DIN TRÆNING 
TILKØB FOR MEDLEMMER

Her er din mulighed for at få genopfrisket eller opgraderet din viden og kompetencer 
inden for helt centrale områder. Formålet er at styrke dit lederskab og din virksomhed.

LEDERTRÆNING 
Ledelse er en disciplin og handler om både evnen til at sætte en retning for virk-
somheden, sikre følgeskab og skabe en attraktiv arbejdsplads. Sammen med DION 
SØRENSEN, tidligere HR direktør i Saxo Bank har vi udarbejdet et tre-dagesprogram 
målrettet ejerledere/topledere i små og mellemstore virksomheder. 

STRATEGITRÆNING 
Få hjælp til at udarbejde en konkret og jordnær plan for din virksomhed, og ikke 
mindst til at føre den ud i livet. Sammen med konsulenthuset Beecon har vi  
udarbejdet en træning på én dag, hvor du får konkrete værktøjer, som er målrettet 
små og mellemstore virksomheder.

 
BESTYRELSESTRÆNING 
Aldrig før har behovet for en velfungerende og værdiskabende bestyrelse været 
større. Det er en forudsætning for enhver innovativ virksomhed, som vil følge  
med udviklingen. Sammen med TUE MANTONI, tidl koncernchef i B&O og nu  
bestyrelsesformand i Lakrids by Bülow, Joe & the Juice og Soundboks har vi 
sammensat en træning på én dag, hvor du får konkrete værktøjer og viden om de 
aktuelle trends som er målrettet små og mellemstore virksomheder.

Martin Juhl, Direktør hos Holbøll A/S

EN STOR TAK FOR 2 INSPIRERENDE DAGE, 
 HVOR VI BÅDE BLEV UDFORDRET, BERIGET 

 OG KLOGERE PÅ OS SELV
Lars Galvit, CEO & ejer af Scanseason



DIN TRÆNING 
SMÅ NETVÆRKSGRUPPER FOR EJERLEDERE OG CEO’S
Vi etablerer mindre netværksgrupper for medlemmer, som har titlen ejerledere eller CEO´s.  
I en tid som denne kan det være værdifuldt at have en mindre netværksgruppe, hvis formål er:
     • At drøfte og diskutere egne udfordringer/muligheder
     • At komme rundt og besøge og høre om, hvordan andre bedriver virksomhed – og ledelse!
     • At få indspark udefra fra nøje udvalgte specialister
     • At have en facilitator som sørger for et professionelt setup og afvikling.

Vi kommer i 2023 til at beskæftige os med områder som:
     • Grøn omstilling og ESG
     • Lederskab
     • Strategi
     • Balance i livet
     • Det kommercielle
     • Særligt udvalgte cases.

Du kan vælge følgende:
     • At blive en del af en eksisterende gruppe
     • At blive skrevet op til en ny.

Nærmere info:
     • Netværksgrupperne mødes 8 gange om året
     • Primært morgenseancer fra kl. 07.00-10.00 
     • Afvikles hos medlemmerne på turnus
     • Medlemskab tegnes for 12 måneder.

Martin Juhl, Direktør hos Holbøll A/S

DIN GRUPPE 
TILKØB FOR MEDLEMMER

NETVÆRKSMØDET HAVDE EN GOD BALANCE 
MELLEM ET PROFESSIONELT SETUP SOM 

BÅDE VAR PERSONLIGT OG NÆRVÆRENDE



— Skøn beliggenhed i smuk natur

— Mulighed for overnatning

— Lækker forplejning

— Gratis parkering

— AV-udstyr i top

KARREBÆKSMINDEFJORD
VI SES PÅ

ALLE MORGEN- 
ARRANGEMENTER 
AFHOLDES PÅ
KARREBÆKSMINDEFJORD
Enø Kystvej 55,  
4736 Karrebæksminde
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HVEM ER KENMAY?
KENMAY er en netværks- og konsulentvirksomhed, som blev stiftet i 2014 med det formål at bidrage 
til små og mellemstore virksomheder med konkret viden og inspiration på ledelsesniveau. I dag 
tæller virksomheden +300 medlemmer fordelt på netværk i Næstved, Køge, Lolland-Falster og 
København. 
Virksomheden er stiftet af Kennet Mayland, 43 år og uddannet cand.merc fra CBS med 10 års  
erfaring fra IT branchen og adskillige bestyrelsesposter i SMV-segmentet. Derudover består 
KENMAY af Anders Løvgreen, 43 år, og tidligere partner i erhvervsnetværket Running26 og senest 
med 6 års erfaring som kommerciel direktør i Moment. 


