INVITATION

DANMARKS FREMTID
AFHÆNGER AF STÆRK
LOKAL VÆKSTLEDELSE
Velkommen til en eftermiddag om, hvordan velstand og udvikling i
Danmark bygger på en særlig samarbejdsmodel; lokal vækstledelse.
Vækst i lokalområderne er afgørende for vores fremtidige velstand,
det skriver Eskild Hansen og Bjarne E. Jensen om i deres nye bog,
Lokal ledelse – lokal vækst. Når steder og mennesker skaber forandring og udvikling. I løbet af eftermiddagen får vi præsenteret bogens
hovedbudskaber: At lokal udvikling skal ledes kompetent og aktivt og
i tæt samarbejde med dem, der har ressourcerne – på rådhuset, i de
private virksomheder og ude hos borgerne.
Det foregår torsdag den 27. september klokken 15.30-17.30
hos Gyldendal, Klareboderne 3, 1001 København
Program
15.30 Ankomst.
15.45 Velkomst ved redaktør Anne Weinkouff, Gyldendal Business.
15.50	Fra egosystem til økosystem: Et opråb til borgere, erhvervsledere, politikere og embedsmænd om at skabe aftaleøkonomiske løsninger i forpligtende fællesskaber ved Eskild Hansen
og Bjarne E. Jensen.
16.10	
Live-anmeldelse af bogen ved Kaare Dybvad Bek, MF og forfatter til bl.a. Udkantsmyten.
16.30	Fremtidens lokale vækstledelse. Vi får konkrete eksempler
på fremtidens lokale vækstledelse og debat med nogle af de
ledere, der er interviewet til bogen, bl.a. Torben Henriksen,
TH-consult, Bettina Høst Poulsen, Lundgaard Konsulenterne,
Thomas Knudsen, Lolland Kommune og Tonny Thorup, Aalborg
Kommune.

Bogen går tæt på løsningsmuligheder, udfordringer,
faldgruber og potentialer i
lokal vækstledelse; et nyt
begreb, der sættes i perspektiv med ledelsesteori
og -praksis.
En række kommunale topledere fortæller i bogen, hvad
der sker bag kulisserne og
mellem de mennesker, som
skaber forandringer, jobs
og ny vækst.

17.15 Fortsat debat, netværk og et glas vin.
Vel mødt!
Venlig hilsen
REG LAB og Gyldendal Business
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TILMELDING NØDVENDIG
Tilmeld dig på business@gyldendal.dk med navn, virksomhed/organisation og adresse. Og skriv til samme, hvis du
bliver forhindret. Det er gratis, og der er et begrænset antal pladser. Hvis du ikke dukker op efter at have meldt dig til,
fakturerer vi dig for 250,- kr. efterfølgende. Så husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret

