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PASSION, MOTIVATION
OG SUCCES
Martin Thorborg

Hvorfor er det vigtigt at flytte sig? Hvordan overkommer man den frygt, der ofte følger med udvikling, uanset om den er faglig eller menneskelig eller
begge dele?

Torsdag
9. september 2021
kl. 7.30 – 10.00
Hotel Scandic

Martin Thorborg har skrevet en tale til sit unge jeg,
som han tager udgangspunkt i i dette indlæg om
passion, motivation, succes og alle de ting, der leder derhen og ligger inde imellem. I talen formidler
han de erfaringer, han har lært – ind imellem på den
hårde måde – og kommer undervejs omkring en
masse elementer, som ledere og mennesker generelt kan lade sig inspirere af, fx livsglæde, gavmildhed, hjælpsomhed, relationer og succes.
Martin Thorborg er foredragsholder, forfatter og
serieiværksætter. Thorborg er bl.a. direktør i virksomheden Dinero, som servicerer mere end 60.000
danske virksomheder med deres regnskab.

BLIV EN GOD
LEDER FOR UNGE
Søren Østergaard
Center for ungdomsstudier

Egoister, asociale og uinteresserede i at lære? Nej,
siger Søren Østergaard, der er leder af Center for
Ungdomsstudier, og i årevis har forsket i unges
hverdagsliv og værdier. Unge er individuelle – ikke
egoister. De mødes ikke fysisk, men via nettet. De
ønsker, at du er nysgerrig og konkret i din anerkendelse. Og så skal du sige hvorfor til dem, ikke kun
hvad.

Tosdag
28. oktober 2021
kl. 7.30-10.00
College360

Til foredraget fortæller Søren, hvorfor de unge er så
vigtige for din arbejdsplads, og hvordan du omfavner dem bedst. Hvordan rekrutterer du unge, hvordan bliver de en del af fællesskabet, og hvordan
leder du dem?
Søren Østergaard er daglig leder af CUR og derudover tilknyttet organisationen for ungdomsklubber,
Ungdomsringen, som udviklingskonsulent. Han
har været med til at etablere ungdomsklubber, været spejderfører og aktiv i den lokale fodboldklub.

DUBLIN
Udlandsrejse

Mød Dublin, Irlands største by – hvor skatten er lav,
armene åbne og det mørke øl flyder frit…
I dag kender vi succeshistorien om byen Dublin,
der smed sine rå industriklæder og med sin lave
selskabsskat på kun 12,5 % kastede benene væk
under amerikanske virksomheder som Facebook,
Google, Apple og Microsoft.
Men byen og irerne har siden 2010 kæmpet sig tilbage fra en historisk brutal gældskrise, der skubbede 750.000 irere ud i fattigdom og sendte den
irske regering på tiggergang hos EU og IMF.

Torsdag 8. til
lørdag 10. september
2022
Dublin, Irland

Europa vakler og Dublin må træde varsomt. Brexit
og nye grænser truer stabiliteten, men åbner også
for nye handelseventyr. Samtidig har Margrethe
Vestager – nu i den absolutte, politiske top i EU –
erklæret krig mod et skævt skattesystem.
Vi skal vandre mellem it-giganter og historiske
bygninger, ind i virksomhedernes maskinrum, dele
oplevelserne over en Guinness og finde ud af, hvad
der venter i horisonten for den keltiske tiger.

Styrk forretningen med
andre ledere
ErhvervSilkeborg Business er et netværk for
virksomhedsejere og -ledere i hele Silkeborg
Kommune.
I Business får du arrangementer, der skal inspirere dig, give faglig viden om ledelse og
sætte rammerne for, at vi taler sammen og
lærer hinanden at kende.

Vi skal give jer oplevelser, I ikke kan få andre
steder. Det gælder ikke mindst på den årlige
erhvervstur. Programmet er en blanding mellem virksomhedsbesøg, inspirerende historier
fra erhvervsfolk og ledere og alt det, som I selv
skaber.
Business går aldrig på kompromis med kvaliteten, men prøver gerne nye formater: Politisk
debat, virksomhedsbesøg eller et professionelt faciliteret netværksmøde – mulighederne
er mange.

Kulisserne skifter: Vi har været i kirke, helt ude
i skoven og besøgt de Konservatives højborg
Carlton Club i London. Rammerne skal begejstre og bringe os tættere på hinanden.
På udlandsturen er der 100 pladser, der fordeles efter ”først-til-mølle”-princippet.
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