
 

c/o Frederikssund Golfklub 
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TAK FOR SIDST 
FREDERIKSSUND ERHVERVSNETVÆRK DEN 25. JUNI 2021  

EFTER PANDEMIEN - HVAD HAR VI LÆRT 

På sæsonens sidste møde styrede Betina os igennem 
spørgsmålene om pandemiens indflydelse på vores 
virksomheder og krydrede det med lidt viden om sing-
le og dobbelt loop-læring.  
 
Gruppedrøftelserne viste i høj grad, hvilket unikt net-
værk vi har: Der er fortrolighed og tryghed til at åbne 
op og spille ind med både meget personlige og forret-
ningsmæssige betragtninger, og efter en rigtig god 
snak i grupperne kom bl.a. disse pointer frem: 
 
Pandemien har gjort os hurtigere, skarpere og mere 
effektive i vores kommunikation, fordi vi har vænnet 
os til on-line-kommunikationen. 
Alt er højnet og optimeret på salgsfronten; vi fort-
sætter fra et nyt niveau. 

Vi er blevet forretningsmæssigt stærkere, fordi vi nu 
har erfaringerne og en platform, så vi lynhurtigt kan 

gå digitalt, hvis en ny bølge rammer. Digitaliserings-
processer er udviklet, og der er med succes lagt ting 
on-line, som man aldrig tidligere have forestillet sig, 
ville kunne fungere on-line.  
 
Vi vil gerne være sociale – men on-line-møder er effek-
tive og giver store besparelser på transportomkostnin-
gerne.  
Vi har været tvunget til at tænke kreativt og ud-af-
boxen, fordi der kunne ske ændringer fra mandag til 
torsdag. Det har gjort, at vi i dag er mere forandrings-
villige. 
Vi har fået konkrete erfaringer med hvad, der virker 
og hvad, der ikke virker. Hvad, vi skal gøre mere af og 
hvad det er en rigtig dårlig idé at gøre igen. Vi er ble-
vet mindre sårbare, hvis der kommer en ny nedluk-
ning. 
Som ledelse er vi blevet dygtigere til bl.a. at se, forkla-
re og betrygge medarbejderne i processer, hvor f.eks. 
hjemsendelse kan afstedkomme rygter og usikkerhed 
hos den enkelte. 
 
Som afslutning på mødet 
havde Betina sat en sjov 
kahoot op, og vi spillede 
alle-mod-alle. Kampen 
bølgede frem og tilbage, 
men til slut var det Carl-
Erik der sejrede, mens Bo 
tog sølv og Niels bronze. 
 
Vi ønsker jer en rigtig god sommer – og på gensyn den 
20. august. 
 
De bedste hilsner fra  
Jørgen, Michael, Betina og Dorthe 

Datoer for 2021 
20. august, 24. september, 29. oktober og 26. november. 

STOR TAK til Theis, der reddede hele præsen-

tationen med det helt rigtige stik, så Betinas 

computer uden problemer kunne kobles på 

projektoren. 


