
 
   TAK FOR SIDST 

 RANDERS FJORD ERHVERVSNETVÆRK 
  KICK OFF MØDE DEN 23. MARTS 2018  

   

RANDERS FJORD ERHVERVSNETVÆRK 
FIK EN FORRYGENDE START 

Masser af GULE påskeliljer pyntede lokalet i Randers 
Fjord Golfklub, da godt 40 aktive erhvervsfolk fra mange 
forskellige brancher mødte op til informationsmøde om 
Randers Fjord erhvervsnetværk.  

Formanden for Randers Fjord Golfklub, Thomas Just, 
indledte mødet flot med at slå fast, hvad netværk hand-
ler om, samt hvad golfklubben ønsker at opnå med det 
nye netværk. De to facilitatorer, Pernille og Birgitte, gav 
herefter en præsentation af sig selv og af, hvad netværk 
er for en størrelse. 

Direktør for Aalborg Håndbold, Jan Larsen, ”greb” her-
næst bolden og gav et meget inspirerende indlæg om, 
hvorfor netværk er så vigtigt. Han beskrev passioneret  
og levende om sit liv med netværk, og hvad det betyder 
for ham, samt hvordan han bruger netværk konstruktivt. 

Jans motto er: ”Du har ikke råd til ikke at være med – 
men giv det tid.” Hermed pointeres det, at det er tids-
krævende at skabe nye relationer og opbygge nye net-
værk, men at det på sigt er med til at skabe personlig og 
forretningsmæssig udvikling. 

 

 

Jan Larsen pointerede desuden, at man skal stille 
krav til sig selv, og hvad man ønsker at få ud af sin 
deltagelse i netværket. Ligeledes skal man stille 
krav til netværket og et stabilt fremøde til net-
værksmøderne. 

ER NETVÆRKET NU EN REALITET? 

På mødet var der allerede en del, der tilmeldte 
sig netværket, hvilket har medført, at vi nu er 
nået over 17 deltagere. Dette betyder, at netvær-
ket kan drives optimalt og derfor nu er en realitet. 
Gruppen har allerede på nuværende tidspunkt en 
faglig bredde og dynamik, men der er stadig plads 
til mange flere netværksdeltagere – så kom til ta-
sterne og meld jer ind i Randers Fjord Erhvervs-
netværk. 

Det første møde i netværket er fredag d. 13. april 
kl. 6.45 - 08.30. Her får vi besøg af Rigspolitiet, 
som vil fortælle om Cyber Crime. 
 

TAK FOR EN RIGTIG GOD MORGEN! 

Pernille og Birgitte, 
Facilitatorteam 

 
 

 


