
 

TAK FOR SIDST 

 
FREDERIKSSUND ERHVERVSNETVÆRK 

c/o Frederikssund Golfklub 
Skovnæsvej 9, 3630  Jægerspris 

Telefon 4731 0877 

FREDERIKSSUND ERHVERVSNETVÆRK DEN 31. JANUAR 2020    

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

KAN MAN LÆSE SIG TIL AT BLIVE EN GOD LEDER? 
Vi går mod lysere tider – det går langsomt, men det 

bliver lysere dag for dag 😊 Ikke alene kan vi gå og 
glæde os til længere dage, vi kan også glæde os 
over, at netværket ENDELIG er samlet igen – vi har 
savnet jer! 

Og hvilken start det blev….!  

Til at få os godt fra land lagde Rikke Heede ud med 
oplægget: ”Kan man læse sig til at blive en god 
leder?”. Baren blev sat højt, det skal der slet ikke 
herske nogen tvivl om.  

Rikke tog udgangspunkt i sine egne erfaringer 
gennem 20 år, og gav os et unikt indblik i de tanker, 
hun som leder gør sig i løbet af en helt almindelig 
arbejdsdag, hvordan hun takler udfordringer og 
forskelligheder, samt hvordan hun stiller sin evige 
sult på ny viden.  

Opskriften var lige så enkel som den var opløftende. 
Rikke følger sin egen ledelsesteori om de tre s’er: 
Smil når du går på arbejde. Smil mens du er på 
arbejde. Smil når du går hjem fra arbejde. Det kan 
måske lyde en smule floskelfyldt, men Rikke gav 
helt konkrete eksempler på, hvordan det lykkes  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
hende at forblive en leder i topklasse, og som hun 
sagde; ”Man kan læse sig til en masse værktøjer, 
men det handler i høj grad også om at se indad”.  

Rikke var dog ikke den eneste i lokalet, der kunne 
påberåbe sig at have en nysgerrig tilgang til livet og 
til lederskabet; vi ville gerne høre mere, og mødet 
bød på en lang række gode og relevante drøftelser 
og eksempler.  

Det er en fornøjelse at være en del af dette stærke 
netværk, og med udgangspunkt i jeres input fra 
december-mødet har vi sammensat et stærkt 
program for det første halvår af 2020, og vi glæder 

os allerede meget til næste gang 😊 
 
Jørgen, Michael, Dorthe og Betina 
Frederikssund Erhvervsnetværk 
 
 
Kommende møder 
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. 


