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Christine Felthaus

Business100 er et netværk for virksomheds-
ejere og -ledere, der vil udvikle sig selv,  
opbygge relationer og styrke forretningen. 
Vi har fokus på, hvordan du skaber resultater 
som leder. Netværket har brug for dig, der 
ser værdien i at styrke relationerne lokalt.
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Guldet skabes  
i hverdagen 

Kasper Hjulmand

OM AT FÅ MENNESKER TIL AT PRÆSTERE SAMMEN

Kasper Hjulmand er en af dansk fodbolds al-
lerstørste trænertalenter og ledere. Dansker-
ne så ham træde i karakter ved EM i 2021, 
hvor han blev kendt og respekteret som en 
empatisk træner, der drager omsorg for sine 
spillere. Kom og hør en af landets p.t. mest 
eftertragtede foredragsholdere fortælle om 
visionen: At samle og inspirere Danmark 
gennem fodbold. Det bliver også en fortæl-

ling om identitet, fællesskab og følelser; om 
hvorfor mennesket kommer før spilleren og 
om de 4, vigtige værdier: Holdånd, dedikati-
on, mod og glæde.

Kasper er uddannet BSc. i idræt med speciale 
i coaching fra Københavns Universitet og træ-
ner det danske herrelandshold i fodbold.

2. februar 2022 kl. 10.00 – 12.30  
i Bio Silkeborg, Papirfabrikken, Silkeborg
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Pseudoarbejde  
og dansk adfærd
Dennis Nørmark

WORKSHOP – KOM PSEUDOARBEJDE TIL LIVS

Ifølge Gallup er der i Vesteuropa næsten dob-
belt så mange aktivt uengagerede medarbej-
dere, som der er aktivt engagerede. Største-
delen af alle ansatte (63%) er blot almindelig 
uinteresseret i deres eget arbejde.

I en britisk undersøgelse siger 37% af de ad-
spurgte, at deres arbejde ikke bidrager med 
noget som helst fornuftigt her i verden. De 
mest besøgte danske og udenlandske hjem-

mesider, der håndterer folks private indkøb 
får flest besøgende på mandage mellem kl. 
9.00-16.00!

Er det også sådan her hos os? Hvad er pseudo-
arbejde? Hvordan kommer vi det til livs? Den-
nis Nørmark vil med humoristisk alvor guide 
dig igennem en workshop, der med garanti 
gør dig klogere – på danskerne, på din ar-
bejdsplads og på dig selv.

31. marts 2022 kl. 07.30 – 12.30  
på Museum Jorn, Gudenåvej 7-9, Silkeborg
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Dragebåds- 
sejlads og  

Teambuilding 
EN SJOV OG INTENS TEAMOPLEVELSE

Dragebådene har sin oprindelse som kinesiske  
krigsbåde, der blev udsmykket med farverige 
vimpler, dragehoved og -hale for at skræm-
me Kinas fjender inden et angreb. En drage-
bådssejlads er en fantastisk teamoplevelse, 
der kræver takt, tone og teamspirit fra start 
til slut, og så er det underholdende! Vi lærer 
hinanden bedre at kende i glade, utraditio-
nelle rammer, og der vil naturligvis være god 
mad og drikke, og plads til netværk.

Sikkerheden er i top; alle kan være med, og 
vi garanterer en god og underholdende dag 
uanset vejret.

For alle dem, der skal med på den udsolgte 
udlandsrejse til Dublin i september, kan den-
ne dag tjene som alle tiders opvarmning til 
turen.

19. maj 2022 kl. 15.00 – 18.00  
ved Papirfabrikken/Radisson Blu, Silkeborg
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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 % ka-
stede benene væk under amerikanske virk-
somheder 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.

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 histori-
ske bygninger, ind i virksomhedernes maskin- 
rum, dele oplevelserne over en Guinness og 
finde ud af, hvad der venter i horisonten for 
den keltiske tiger.

Torsdag 8. til lørdag 10. september 2022 
Dublin, Irland
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3. november 2022 kl. 16.00 – 20.00  
hos Gubsø Garage, Gubsøbakken 5, 8600 Silkeborg

Hvad har  
danskerne  

egentlig gang i
Christine Felthaus

Livsstilsekspert og kommunikationsrådgiver 
Christine Feldhaus tegner et skarpt og humo-
ristisk portræt af erhvervslederens livsstil, ad-
færd og interesser. 

Kærligt og med glimt i øjet rister hun dan-
skerne og kommer med både lattervækkende 
og tåkrummende eksempler på vores livsstil. 
Christine tegner et aktuelt portræt af dagens 

danskere og erhvervsledere, og ser på hvor-
dan vi bruger vores tid og vores penge.

Arrangementet foregår i de fantastiske ram-
mer hos Gubsø Garage. Besøget inkluderer di-
rektør Marc Vogels særlige iværksætterhistorie 
fra virksomheden V2 Tobacco, og en rundvis-
ning i Marcs eksklusive Bugatti museum og 
bilsamling. Vi slutter med en lækker middag.

13



Styrk forretningen  
med et bedre netværk

BUSINESS100 ER ET NETVÆRK FOR VIRKSOMHEDSEJERE OG  
-LEDERE I HELE SILKEBORG KOMMUNE .

I Business100 får du arrangementer, der skal 
inspirere dig, give faglig viden om ledelse 
og sætte rammerne for, at vi lærer hinanden 
bedre at kende.

Vi giver jer oplevelser, I ikke kan få andre 
steder. Det gælder ikke mindst på den årlige 
erhvervstur til udlandet, hvor programmet er 
en blanding af virksomhedsbesøg, inspire-
rende historier fra erhvervsfolk og ledere, og 
alt det som I selv skaber.

Business100 går aldrig på kompromis med 
kvaliteten, men afprøver gerne nye formater: 
Politisk debat, virksomhedsbesøg eller et pro-

fessionelt faciliteret netværksmøde – mulig-
hederne er mange.

Kulisserne skifter. Vi har været i kirke, helt 
ude i skoven og vi har besøgt de konserva-
tives eksklusive højborg, The Carlton Club, i 
London. Vi har besøgt Airbus i Hamborg, Euro-
paparlamentet i Bruxelles og Guggenheim i 
Bilbao. Rammerne skal begejstre og bringe 
os tættere på hinanden.

På udlandsturen er der 100 pladser, der forde-
les efter ”først-til-mølle”-princippet, i 2022 er 
rejsen udsolgt.
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Erhvervschef/Medlemskab

Peter Fabricius
+45 4119 5955 
pf@silkeborgbusiness.dk

Direktør/CEO

Anders Killmann 
Petersen
+45 2970 4380
akp@silkeborgbusiness.dk 

Møder, praktik og  
erhvervsrejsen

Lissi Schulz
+45 2027 2809 
ls@silkeborgbusiness.dk

Møder, praktik og  
erhvervsrejsen

Marianne Hegnet
+45 2020 6018 
mh@silkeborgbusiness.dk
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