August 2018

BITVAdøgnet 24h
den 8. – 9. november 2018
på Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Vinderkultur – er det noget vi bestemmer selv
eller er det et produkt af omgivelserne?
Hos os har vi en vinderkultur, det er et udsagn man ofte støder på hos virksomheder. Men hvor meget
har vi selv indflydelse på, om der eksisterer en vinderkultur i en virksomhed? Det er ikke kun den geniale
opfindelse eller den fantastiske enkel præstation, der har skabt de største danske ledelsesbedrifter.
Det er snarere en særlig evne til at udnytte det geniale og vælge de rette til opgaven. Fælles for de
kanoniserede bedrifter er en virksomhedskultur, der er præget af et menneskesyn og værdier, som
adskiller sig markant fra, hvordan ledelse og samarbejde udfolder sig mange andre steder i verden og i
mange virksomheder.
Kom og find nogle rigtig gode bud på: ”Hvad skal der til” og ”Hvad kan vi selv gøre?” på årets
BITVAdøgn.
Vi ser frem til et stort fremmøde, og beder venligst om tilmelding på vedlagte blanket, eller pr. mail med
de samme oplysninger, snarest muligt og senest den 23. oktober 2018.
Deltagerprisen vil være kr. 3.000,- ekskl. moms pr. person.
Ved hurtig tilmelding, SENEST den 5. oktober er deltagerprisen kr. 2.700,- ekskl. moms pr.
person.
Det er en oplagt mulighed at invitere mere end 1 person fra hver medlemsvirksomhed.
Vi gør opmærksom på, at der tages forbehold for overbookning, altså først til mølle og husk at din
tilmelding er bindende.

Livskvalitet
Foredragene fokuserer på et udvalg af de mest basale
færdigheder for at få et godt liv.
Foredragene har til hensigt at udvikle menneskers
sociale- og personlige kompetencer.
Formidlingsmetoden minder mest om stand-upcomedy, men illustrationer, følelser og alvor spiller en
væsentlig rolle, når budskaberne skal underbygges.

Europa hvad nu?
Vækst og indflydelse har for længst holdt store flyttedag til nye
stærke økonomier i Asien. Imens har Europa travlt med at
håndtere interne udfordringer, så som flygtningekrisen og Brexit.
Det hele kompliceres af, at de fleste lande har mere end rigeligt
at gøre med deres indenrigspolitiske situation. Efter det tyske
valg i september 2017 vil Tyskland også i stigende grad skulle
vende blikket indad. I foredraget giver Lykke Friis et ”helikopterblik” på EU’s mange udfordringer og stiller skarpt på den mest
afgørende aktør, nemlig Tysklands Angela Merkel.
Foredraget trækker i høj grad på Lykke Friis egne erfaringer med
EU-systemet som forsker og minister.

Troels Bech, Vinderkultur –
når samarbejde skal fungere! – når samarbejde
skal fungere!
På arbejdspladsen handler det om at kunne motivere på højeste
plan. Igennem mange år som træner for forskellige professionelle
fodboldklubber, har Troels opnået stor erfaring med de
udfordringer, der altid er forbundet med at få et hold til at fungere
optimalt og samtidig forstå at se, og ikke mindst til at få det bedste
frem, i de enkelte spillere.

Tæt på
I dette spændende foredrag fortæller Jan Magnussen
sin personlige historie om 30 års
motorsportskarriere på topplan.
En fantastisk og inspirerende fortælling om at slå
igennem i motorsporten, vinde VM som 14-årig, og
de mange, mange sejre i 24-timers Le Mans løb.
Præstationer som ikke kan ske uden en vinderkultur.

Konferenceprogram den 8. – 9. november 2018
Den 8. november
11.30– 13.00

Gruppemøder (individuel mødestart for de enkelte grupper)

13.00 – 13.15

Kort pause

13.15 – 14.45

Temamøde - trends i markederne

14.45 – 15.15

Kaffe og kage og indtjekning

15.15 – 16.45

Søren Lynge
Søren Lynge har en vindermentalitet ud over det sædvanlige, og hans
livsstrategier vil stimulere og provokere tilhørerne til at leve et liv, som giver
større glæde hver dag – både personligt, i familien og på arbejdspladsen. Søren
Lynge er bestsellerforfatter til fem bøger om personlig udvikling,
foredragsholder samt ekspert i mental sundhed. Søren har igennem de sidste 20
år levet af at inspirere og motivere mennesker til at opnå deres fulde potentiale.

16.45 – 17.00

Kort pause

17.00 – 18.30

Lykke Friis, ”Europa hvad nu?”
Lykke Friis er ekspert i europæisk politik med speciale i Tyskland. Hun har en
fortid som klima-, energi- og ligestillingsminister og trækker på sin praktiske
erfaring. Hun er kendt for sine skarpe analyser og evne til at få selv de mest
komplicerede europæiske problemstillinger ned på jorden – samtidigt med at
der midt i alvoren er plads til et smil og en enkelt anekdote fra sportens verden.

18.45 –

Velkomstdrink og middag

Ca. 21.00 –

Sebastian Dorset
Sebastian Dorset er komiker og særligt kendt for sin hyggelige, men også
ubarmhjertige morsomme facon. Når Sebastian Dorset holder foredrag,
misbruger han på det groveste sin baggrund og sine erfaringer indenfor standup, storytelling og revy til at levere dem med humor og indlevelse.

Den 9. november
– 8.45

Morgenmad

9.00 – 10.30

Troels Bech, Vinderkultur – når samarbejde skal fungere!
Troels Bech var en aktiv spiller, der var kendt for at være taktisk klog og som
både kunne lægge op til mål og selv score. Desværre satte en skade i en alt for
ung alder en stopper for hans videre karriere, og skaden blev dermed også
begyndelsen på den unge spillers trænerkarriere. Troels Bech bruger nu tiden på
arbejde og sine inspirerende foredrag om vinderkultur og samarbejde.

10.30 – 10.45

Kaffe

10.45 – 12.15

Jan Magnussen, Tæt på
Jan Magnussen er Europas mest vindende racerkører og har i dag rekorden for
flest sæsonsejre i Formel 3. Han var kun 14 år, da han vandt sit første VM og har
siden vundet stort set alle motorsportens største løb: 24-timers Le Mans, 24timers Daytona og 12-timers Sebring.

12.15 -

Frokost og farvel

BITVAdøgnet 24h
Torsdag 8. og fredag 9. november 2018 på
Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg



Undertegnede firma tilmelder sig hermed BITVA døgnet 24h med overnatning på
Hotel Storebælt.
Deltagerprisen er kr. 3.000,- ekskl. moms pr. deltager
HUSK VED TILMELDING INDEN den 5. oktober er PRISEN 2.700,- ekskl. moms
Din tilmelding er bindende.

Med i prisen er gruppemøder, samtlige foredragsholdere, middag med vin og
underholdning og overnatning med morgenmad og frokost
Deltagere:

Mail

Gruppemøde
Skriv venligst
hvilken gruppe*

*H = Hydraulik, T = Trykluft, TR = Transmission, INS = Instrumentering, PN = Pneumatik, PUMP = Pumper, VENT = Ventiler,
SKV = Skærende værktøjer, MAS = Maskiner, KOMB = Kombineret gruppe, MET = Metrologi, SEN = Senior, DVF = DVF, HAV=
Havebrugsmaskiner, EL = Elværktøj

 Evt. sen ankomst / tidligere afrejse m.v. bedes angivet her:

______________________________________________________________________

 Jeg/vi er desværre forhindret i at deltage i arrangementet.
________________________
Dato

__________________________
Firma

________________________
E-mail

_______________________________
Underskrift (bindende tilmelding)

Tilmeldingsblanketten bedes fremsendt til BITVAs sekretariat, att. Mette Appelsø, snarest og senest den
23. oktober 2018 ligeledes ved afbud, på e-mail: mea@danskerhverv.dk

