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Styrk dit netværk og din politiske indflydelse  

 

 2- 3. marts 2023 
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Den her får du brug 

for hvis du skal råbe 

politikerne op……  

 



 

 

 
 

Kære netværk  
 

Hjerteligt velkommen til 1. arrangement i 2023, hvor vi sætter fokus på, hvordan du får værktøjerne til at styrke din politiske indflydelse og 
arbejde professionelt med netværk og interessevaretagelse.  

 

Som leder bliver det stadig vigtigere at kunne varetage organisationens interesser i forhold til eksterne interessenter og det politiske system.  
 

I stedet for at se udviklingen af egen organisation, som noget der sker i tæt konkurrence med andre, bliver evnen til at etablere stærke alliancer 

og partnerskaber stadig vigtigere.  
 

Derfor udgør den strategiske evne til at netværke, og etablere stærke relationer en kernekompetence for fremtidens ledere. 

Vi har inviteret repræsentanter fra både det politiske system samt dygtige professionelle, der arbejder med lobbyisme og netværk.  

Du får konkrete værktøjer til at styrke din personlige indflydelse og samarbejdet med dine centrale interessenter og det politiske system.  

 
Placering af mødet  

Skærbækcentret er beliggende syd for Ribe lige ved Rømødæmningen.  

Centret beskrives som ”Danmarks hyggeligste Feriecenter” med moderne feriehuse, 

svømmehal, bowling, fitnesscenter, sportshaller, restaurant, legeland, café, 

Kunstnerhus og kursusfaciliteter. 

Vi har sørget for en rundvisning og oplæg om centret, som repræsenterer en virkelig 

spændende businesscase  

Læs evt. mere om centret her.  

Vi glæder os rigtigt meget til at være sammen med jer til et spændende og aktivt program☺  

 
 

Mvh  

 
Klaus & Co 
 

https://skaerbaekcentret.dk/


 

 

 

Torsdag 02. marts 
Tidspunkt  Tema Aktivitet 

09.00 – 09.30 

 

Ankomst og morgenbuffet Løbende ankomst og fælles morgenmad ved ankomst  

 

09.30– 10.30 

Klaus Frejo 

 

 

Velkomst og gensidig introduktion  

 

 

Vi kan glædeligvis igen byde velkommen til flere nye medlemmer så vi bruger lidt tid til at 

introducere deltagerne og afdække ønsker og forventninger til netværket  

• Hvorfor er I her? 

• Hvad vil I gerne have ud af netværket? 

• Hvad er det i kan bidrage med?  

10.30 – 11.30  

Klaus Frejo  
Nye paradigmer for netværk og interessevaretagelse  

 

 

Vi gennemgår nogle af de nyeste teorier og modeller omkring kommunikation, strategiske 

partnerskaber og interessentvaretagelse og drøfter hvilken relevans dette har for måden, 
som I arbejder med politisk interessevaretagelse på  

11.30 – 13.00 

Tidligere 
folketingsmedlem  

Troels Ravn  

  

Forstå de politiske beslutningsprocesser på 

Christiansborg  
Troels Ravn var indtil valget d. 1. november 2022, hvor han valgte ikke at 
genopstille, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. 
Troels Ravn har gennem sine 14 år på Borgen været ordfører på områderne: Idræt, 
Børn og Undervisning, Kultur og Medier og Skat. 
Troels Ravn har også i to perioder været medlem af byrådet i Vejen Kommune. 
I sin fritid har han i en årrække været frivillig foreningsleder, været medlem af en 
række bestyrelser, og han er stadig aktiv som fodboldspiller og fodbolddommer. 
  
Troels vil introducere os til de politiske beslutningsprocesser og lobbyisme på 
Christiansborg: 
- Hvordan foregår de politiske beslutningsprocesser? 

- Hvordan kan de forskellige interessegrupper - både lokalt og på landsplan, 
påvirke det politiske system og styrke deres politiske indflydelse? 
 

 

13.00 – 14.00  Frokost  Frokostbuffet, med både kolde og lune frokostretter og salater samt en øl/vand 

 

14.00 – 15.00  

 
Rundvisning og oplæg om Skærbækcentret 

Søren Hansen har lige fejret 25 års jubilæum, som Leder af Skærbæk Centret  

I løbet af denne periode har centret undergået en kæmpe udvikling.  

 

Søren står for en rundvisning og fortælling om centrets udvikling fremtidsplaner 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 18.00 

Charlotte 

Reeckmann 

Styrk dine kompetencer inden for strategisk 

networking v/ Charlotte Reeckmann.  

Charlotte Reeckmann er cand.soc i erhvervsøkonomi og 

psykologi og har gennem de seneste mange år arbejdet 

som selvstændig konsulent med strategisk networking 

og professionel netværksfacilitering.  

Hun har over årene undervist over 10.000 ledere, 

sælgere, medarbejdere og ledige i strategisk 
networking, personprofiler og kommunikation.  

 

Hun er forfatter til netværksbogen, Netværkskrymmel 

og har udviklet en netværksprofiltest i samarbejde med 

testudbyderen, e-stimate. 

 

Charlotte vil med udgangspunkt i sin bog ”Netværkskrymmel” og netværksprofilen udfordre 

og invitere til en aktiv dialog om, hvordan vi hver især kan styrke vores strategiske tilgang 

til networking: 

 

• Understøtter eller svækker du din forretning med din nuværende 

netværksstrategi? 

• Netværk er for alle – kender du din netværksprofil? 

• Hvordan udviser du en hensigtsmæssig netværksadfærd? 

• Hvad er lige præcis den netværksstrategi, der passer til dig?  

 

18.00 – 19.00  

 

Pause Uformel networking og gruppedrøftelser 

 

19.00 - ?? Madlavning som afsæt for netværk  
 

 

Vi fortsætter netværksaktiviteterne i form af fælles madlavning som netværksaktivitet – så 
glæd dig til lækker mad ”made by you”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fredag 03. marts 
Tid/underviser Tema Aktivitet 

08.00 09.00  Morgenmad 

 

Løbende morgenmad i restauranten 

09.00- 10.30  Peder Tind  

Formand for Kultur og Fritidsudvalget i Fredericia 

Kommune og konsulent i fritidsforvaltningen i Vejle 

Kommune 

 

 

Peder vil tage os med ind i den politiske beslutningsproces med udgangspunkt i to konkrete 

cases:  

• Tilblivelsen af visionen – ”Vejle Kommune Parasportens hovedstad” 

• Fredericia Kommunes arbejde med visionen om tiltrækning af flere store 

sportsevents  

 

Med baggrund i disse cases lægges op til debat om:  
 

• Hvordan sikrer man sig som leder den bedste indflydelse i forhold til egen 

organisation 

• Hvad er den bedste strategi for at styrke relationen til det politiske system?  

• Hvad bør man gøre – og hvad bør man absolut ikke gøre i det politiske spil?  

10.30 – 13.00  

Klaus Frejo 

Workshop om jeres strategiske networking  

 

Vi opsummerer det lærte og arbejder med at omsætte det til jeres personlige networking 

strategi.  

 

13.00– 14.00 Frokost  Vi afslutter med fælles frokost  
 

14.00  Fælles afslutning   Tak for denne gang og evaluering 
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