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ErhvervSilkeborg Business er et netværk for virksomhedsejere 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.

Et personligt medlemskab af ErhvervSilkeborg Business for 2020 dækker deltagelse  
i alle arrangementer inkl. udenlandsturen til Dublin i 2021. Til mødet 7. oktober kan 
du som noget ganske særligt tage en ægtefælle eller god ven med. Til mødet 5. 
november kan du som medlem tage en lederkollega med fra egen eller en anden 
virksomhed. Medlemskab af ErhvervSilkeborg Business forudsætter medlemskab af 
ErhvervSilkeborg. På udlandsrejsen er der et max antal på 100 pladser.

LEDELSE
RELATIONER
INSPIRATION



”Du kan altid gå i panik senere”

Det er Anne Skares favoritcitat. Hun siger også: 
”Kom med – ellers kommer fremtiden efter dig!” 
Denne dag vil Anne, cand.scient.pol, en af landets 
mest profilerede fremtidsforskere, forfatter og part-
ner i Universal Futurist, vække din fremtidssans.

Coronakrisen har effektivt demonstreret fremtidens 
uforudsigelighed og kalder på hurtig omstilling. 
Før lavede virksomhederne strategier 3-5 år frem; 
nu ved vi, at forudsætningerne kan ændre sig på få 
uger. Hvordan navigerer man i det? Man skaber sin 
strategi undervejs og bruger sin fremtidssans. Hør 
mere om hvorfor og hvordan i et indlæg, der bliver 
hæsblæsende, provokerende og humoristisk.

Vi vil også løfte lidt af sløret for, hvad man kan glæde 
sig til på erhvervsrejsen til Dublin og så slutter vi af 
med en dejlig middag på den stemningsfulde kro 
ved Gudenåen.

4. september 
 kl. 14.00 – 20.00

Svostrup Kro

Fremtidssans 
Kan man lære at skabe  
sin egen fremtid? 
Anne Skare Nielsen
Fremtidsforsker



Hvad er hemmeligheden bag Ole Henriksens succes? 
Hvordan er det lykkedes for den lille nordjyde at op-
bygge et verdensomspændende luksusbrand og blive 
en af Danmarks mest succesfulde forretningsmænd 
på verdensscenen nogensinde?
 
Ole Henriksen har skabt en af Danmarks største 
eksportsucceser, og virksomheden står i dag for 6000 
arbejdspladser globalt. Vi lover, at du skal opleve en 
helt anden side af Ole Henriksen - du skal nemlig 
møde forretningsmanden bag brandet.
 
I 2011 solgte Ole Henriksen sit firma til Moët Hennessy  
Louis Vuitton og fungerer i dag som kreativ direktør og 
brandets ambassadør.
 
Som noget helt nyt får du lov til at opleve forretnings-
manden Ole. Vi skal høre om hans gode forretnings-
sans og hans indgangsvinkel til iværksætteri og ledelse. 

Min forretning 
Ole Henriksen

7. oktober
kl.  07.30-10.00

College 360
Auditorium



Henrik Zillmer grundlagde AirHelp i 2013 efter en 
dårlig oplevelse med et forsinket fly. Hans mål var 
at gøre det så nemt som muligt for andre flypassa-
gerer at hævde deres juridiske rettigheder.

Han startede med at købe billigere billetter, for så 
at have mulighed for at markedsføre AirHelp i gate- 
området. Det var der ikke udelt begejstring for 
blandt flyselskaberne…

I dag er AirHelp vokset til at blive den største virk-
somhed i verden, der kæmper for flypassagerret-
tigheder. Til dato har de hjulpet over 13 millioner 
passagerer med at forstå deres rettigheder og sik-
re deres kompensation for forsinkede, aflyste eller 
overbookede flyrejser. AirHelp tager flyselskaberne 
i retten, og på nationalt plan har de kampagner for 
at få regeringer til at sikre retfærdige flyrejse-ret-
tigheder.

Henrik Zillmer er serieiværksætter, stifter og CEO i 
AirHelp. I dag er Henrik en indflydelsesrig person i 
teknologibranchen og aktiv investor.

5. november
 kl. 07.30-10.00

Museum Jorn

Fra 0-500 ansatte  
på 3 år
Henrik Zillmer



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 til-
bage fra en historisk brutal gældskrise, der skub-
bede 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 historiske 
bygninger, ind i virksomhedernes maskinrum, dele 
oplevelserne over en Guinness og finde ud af, hvad 
der venter i horisonten for den keltiske tiger.

DUBLIN
Udlandsrejse

6.-8. maj 2021

Dublin
Irland



Styrk forretningen med andre ledere

ErhvervSilkeborg Business er et netværk for 
virksomhedsejere og -ledere i hele Silkeborg 
Kommune.
 
Møderne skal inspirere og 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 begej-
stre og bringe os tættere på hinanden.
 
For det er det, vi skal. Møde hinanden. Opbygge 
relationer. Styrke forretningen – sammen.
 



Sponsorer

Find mere information på
www.ErhvervSilkeborg.dk

Medlemskab
Peter Fabricius

+45 4119 5955 
pf@erhvervsilkeborg.dk

Møder, praktik og erhvervsrejsen
Marianne Hegnet

+45 2020 6018 
mh@erhvervsilkeborg.dk

Møder, praktik og erhvervsrejsen
Lissi Schulz

+45 2027 2809 
ls@erhvervsilkeborg.dk

Direktør
Torben Vilsgaard

+45 2926 0000 
tv@erhvervsilkeborg.dk


