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BEVIDST LEDERSKAB 
Præsentationsrunden bød på en række flotte 
præsentations-pitch på 30 sekunder og skarpe bud 
på, hvordan vi hver især skaber værdi for vores 
kunder. 
 
Dagens oplægsholder Liselotte List fra Soulboss 
Business fortalte derefter, hvordan hun med en 
ballast på  36 år i den finansielle sektor og en stor 
interesse for det spirituelle nu hjælper ledere til at 
stå stærkere i lederskabet med udgangspunkt i de 
personlige værdier. At kunne udvikle sit fulde leder-
potentiale med overskud og interesse for andre. 
Der kom udsagn som skubbede lidt til os - f.eks: * 
Hellere være et helt menneske end nødvendigvis et 
godt menneske. *Når jeg møder en, der irriterer 
mig, så bliver jeg glad: wow her har jeg noget at 
udvikle hos mig selv. *Det, jeg frygter hos andre, er 
typisk de karaktertræk, jeg selv ubevidst bruger i 
min adfærd.  
 
Gruppedrøftelserne tog udgangspunkt i ni konkrete 
spørgsmål, som Liselotte stillede – og 
refleksionerne var blandt andet: *Vi kan i vores 
virksomheder finde ord for værdier, som gælder for 
os sammen, sammen med vores medarbejdere. 
Hvad kendetegner os, hvad betyder det for os, og 
hvordan træner vi det konkret i vores hverdag. *Det 
er svært at sætte ord på og adskillige/sammenholde 
de private og de faglige værdier.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der spiller mange forskellige ting ind. *Det er vigtigt 
at få fokus på at holde balancen, når succes i 
arbejdslivet lokker med  
mere, og det sker på bekostning af noget andet, 
som også har betydning i vores liv. 
*Kollega/kunder/samarbejdspartnere – som vi af en 
eller anden grund ikke synes hører til, eller som 
giver problemer – hvordan står vi fast og skruer 
op/ned for de forskellige værdier og agerer på den. 
*Den tidsmæssige faktor har også indflydelse – det 
kan godt være, vi ikke nødvendigvis behøverat 
redde verden allerede i morgen. 
 
Jørgen sluttede mødet af med at opfordre alle 
netværkets medlemmer til at sende en lille 
præsentation til ham som kan lægges op på 
golfklubbens hjemmeside -  og at få sat visitkort op 
på tavlen i entréen, fordi klubbens mere end 900 
medlemmer kan se dem her. 
 
Kommende møder 
25. oktober – 29. november 
2020 (sæt dem gerne i din kalender allerede nu) 
31. januar – 28. februar – 27. marts – 24. april – 29. 
maj – 19. juni - 28. august – 25. september – 23. 
oktober – 20. november 
Fortæl os, hvis du har forslag til emner, 
oplægsholdere eller lign. 
 
Jørgen, Michael, Dorthe og Betina 
Frederikssund Erhvervsnetværk 


