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2023 - ET ÅR HVOR 
VI SKAL NAVIGERE I 
USIKKERT FARVAND
Det er nok et faktum!  

Men det bliver også et år med muligheder, og hvor virksomheder kan styrke positionen i markedet. 
Hos revisionsfirmaet Aage Maagensen og KENMAY tror vi på værdien ved at have et stærkt net-
værk, hvor vi med ligesindede kan dele, drøfte og diskutere ledelse i praksis, og dele erfaringer med 
hinanden. Sammen hjælper vi hinanden med at blive bedre ledere og udvikle vores virksomheder til 
gavn for hele Lolland-Falster.

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 hove-
doverskrifter: 

     • 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.  
 
CEO & stifter, 
Kennet Mayland

Netværksdirektør,  
Anders Løvgreen

Partnere i Aage Maagensen 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 
Thomas Henckel 
Tina Ørum Hansen 
 



MEDLEMSKAB
• Medlemskab i ledernetværk DIN INSPIRATION Lolland-Falster
• Et professionelt drevet netværk med fokus på ledelse og udvikling
• Indhold og temaer målrettet dig som leder, investor og/eller virksomhedsejer 
• 7 årlige arrangementer i professionelle omgivelser inkl. forplejning 
 • 6 morgenseancer fra kl. 07.00-10.00
 • 1 eftermiddagsevent med alle KENMAY netværk samlet i eksklusive omgivelser 
• Indblik og indsigt Danmarks stærkeste foredragsholdere inden for nøje udvalgte temaer 
• Dynamisk bordplan fra gang til gang (4-6 mands borde), som vi sammensætter.
• Adgang til viden platform i forhold til artikler, best-practices, debatter etc.
• Mulighed for deltagelse i mindre netværksgrupper samt kompetencegivende ”træninger”
• Mulighed for 1:1 sparring omkring status på dine salg & marketing indsatser
• Mulighed for lokale og konferencefaciliteter til teambuilding, ledermøder, møder ud af huset osv.

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. 

BRUG FOR MERE INFORMATION?
Kontakt os for en uforpligtende snak. 

KENNET MAYLAND 
Mail: km@kenmay.dk  
Tlf. 3131 3449

DIN INSPIRATION
LOLLAND-FALSTER

LEDERNETVÆRKET

ANDERS LØVGREEN
Mail: al@kenmay.dk  
Tlf. 3110 6735



 17. JANUAR
 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 McK-
insey startede Blazar Capital, en virksomhed som bygger internationale 
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 
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 18. APRIL
 LYKKE FRIIS
LYKKE FRIIS er tidl. Klima-og energiminister & prorektor på Køben-
havns 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 i SMV-seg-
mentet. 

KLOKKEN

07.00
10.00

 28. FEBRUAR
 MARTIN KREUTZER
De fleste er ganske udmærket klar over det: søvn, kost og motion er 
de vigtigste ingredienser i et sundt liv. Men virkeligheden og hverda-
gen som travl leder kan være en udfordring. MARTIN KREUTZER har 
i mange år rådgivet fortravlede erhvervsledere i kost, søvn, motion, 
energiforvaltning og stressregulering. Det ønsker vi her at få bedre 
belyst, og få gjort konkret. Martins tilgang er venlig og ærlig, når han 
præsenterer sine klienter for, hvilken kurs de er på med deres aktuelle 
sundhedsvaner - uden at banke nogen oven i hovedet.

KLOKKEN

07.00
10.00

I nedenstående finder du en mangfoldig gruppe af profiler fra både iværksættermiljøet,  
erhvervslivet og det politiske virke. De er alle sammen nøje udvalgt i samarbejde med netværkets 
medlemmer, og kan levere indhold og relevans i forhold til den tid vi står midt i, og overfor.  
Derudover er forventningen, at vi både bliver inspireret, provokeret og beriget. 
Alle er væsentlige ingredienser, når vi gerne vil flytte os som ledere. 

Rigtig god fornøjelse.

KLOKKEN

07.00
10.00



 22. AUGUST 
 JENS BROCH
På trods af, at JENS BROCH, CEO hos Sunset Boulvevard og hans  
ansatte, går på weekend torsdag eftermiddag, er virksomhedens 
omsætning stigende. Men hvorfor? Hvad er det for en tendens med 
4-dages-arbejdsuge, som kommer buldrende - og for hvem er den 
relevant? Hvilke udfordringer ligger der i opgøret med den traditionelle 
arbejdsuge? Jens giver konkrete indspark og praktiske forslag til, 
hvordan vi gør op med traditioner til fordel for både medarbejdertrivslen 
og bundlinjen.

KLOKKEN

07.00
10.00

 21. NOVEMBER
 CHRISTIAN ØRSTED
CHRISTIAN ØRSTED skærer med sine 20 års erfaring som ledelses-
rådgiver igennem de mange myter om ledelse og arbejdsliv, der giver 
stress og spænder ben for forandringer, samarbejde og produktivitet. 
Christian er cand. merc., ledelsesrådgiver og bestselling forfatter. Tem-
poet i forandringer har aldrig været højere - det har man sagt i mere 
end 30 år. Hvad nu hvis den måde vi har håndteret forandringer og 
forandringsledelse de seneste årtier er årsagen til, at forandringer ofte 
møder modstand, slår fejl og skaber dårligere resultater? Vi er nødt til at 
blive bedre til at håndtere forandringer.

KLOKKEN

07.00
10.00

 10. OKTOBER
 MALENE FRIIS ANDERSEN
MALENE FRIIS ANDERSEN er forsker og har i over 15 år arbejdet  
med stress, ledelse, trivsel, sygefravær og social kapital, hvor hun  
bl.a. har indgået i samarbejder med CBS, Dansk Erhverv, Sydbank og  
Novo Nordisk for at forbedre arbejdsmiljøet og ledelsen. Malene 
fortæller på baggrund af nyeste forskning, sine prisvindende bøger og 
egne praksiserfaringer som erhvervspsykolog, hvordan vi konkret kan 
minimere stress og sygefravær og fremme læringsorienterede 
kollegafællesskaber og trivsel. Hvad er det Malene ser, og hvordan får 
vi taget fat på området med den rette seriøsitet?

KLOKKEN

07.00
10.00

 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? Kan vi virkelig finde retning i tilværelsen 
ved konstant at kigge ind i os selv og ”mærke efter”? Svend introdu- 
cerer en tænkning, der betoner sindsro og værdighed som modgift 
mod nutidens udviklingstvang. KATRINE LEE er kendt fra Løvens Hule 
og er 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

SOMMER 
-EVENT



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 bestyr-
elsesformand 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 Hollbøl 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 Scanseasson



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.

NETVÆRKSMØDET HAVDE EN GOD BALANCE 
MELLEM ET PROFESSIONELT SETUP SOM 

BÅDE VAR PERSONLIGT OG NÆRVÆRENDE
Martin Juhl, Direktør hos Hollbøl A/S

DIN GRUPPE 
TILKØB FOR MEDLEMMER



FACTORY LODGE
VI SES PÅ

Vi mener, at ledelsesudvikling og professionel sparring er vigtig både  
for den enkelte virksomhed og leder, men også for Lolland-Falster. 
Derfor har vi etableret ledernetværket DIN INSPIRATION i partnerskab 
med KENMAY LEDERNETVÆRK, for at styrke de lokale virksomheder 
og ledere.

 
Revisionsfirmaet Aage Maagensen er et lokalt forankret revisionsfirma, som med værdibaseret  
rådgivning har fokus på mere end tørre tal, når vi er i dialog med vores kunder. Med etablering af  
DIN INSPIRATION har vi mulighed for at udvide den rådgivning, vi kan tilbyde vores kunder. Er du ikke 
kunde hos Aage Maagensen er du også meget velkommen til at deltage i netværket, da det er åbent 
for ALLE i en ledende rolle. Med dette ledernetværk opnår vi det bedste fra flere verdener – de inspire-
rende foredrag som danner grundlag for efterfølgende drøftelser og refleksion.

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. 

Vi har selvfølgelig  
lækker forplejning,  
gratis parkering og  
adgang til wi-fi for  
alle mødedeltagere.

FABRIKSVEJ 2, 
4960 HOLEBY
Danmarks første sukkerfabrik 
med smukke rustikke fabrikshaller.

En smuk, historisk mod-
erniseret fabrik som i dag 
huser hotel og konfer-
encecenter, Factory Lodge 
& Visual Climate Center, 
derunder Science on a 
Sphere. Stemningen og 
bygningerne fra den gam-
le fabrik er bevaret, men 
interiøret og AV-udstyr er 
topmoderne 


