
 
TAK FOR SIDST 
RANDERS FJORD ERHVERVSNETVÆRK DEN 24. MAJ 
  

 

Morgenbuffeten stod klar til selvforsyning efterfulgt af 
en kort-siden-sidst-runde. Det er her oplagt at dele 
stort som småt, der er sket siden sidst og eventuelt 
nogle kommende arrangementer, som kan gavne de 
øvrige netværksdeltagere. Dernæst var det tid til at 
byde de to nye gæster velkommen. Vi havde nemlig 
udover dagens oplægsholdere besøg af Torben Si-
monsen og Jens Simonsen, begge fra firmaet Auto-
nik. Det er altid rart, at der er nye, der kigger forbi – 
husk at invitere gæster med  
 
Derefter blev mikrofonen givet til Kasper Bering og 
Jeppe Søgaard fra ´Bering & Søgaard,´ som har til 
huse i Aarhus. Budskabet var: ”Udnyt potentialet, og 
hvordan gør vi så det bedst?” Der skal 2 ting til at 
forbedre de resultater, som vi ønsker at skabe.  
 

1) Hvor er du?  
2) Hvor er du på vej hen? 

 
De to spørgsmål er simple og åbenlyse, men vi blev 
også ud fra oplægget mere bevidste om, at det er pa-
radigmer, der styrer os ubevidst. Så hvilke paradig-
mer har du? Vi skal altså være mere bevidste om, 
hvem vi er, og hvad vi gør, så vi ikke bare gør noget 
ubevidst, eller fordi der er ”nogle”, der har sagt….. 

 
 

Som Kasper fortalte, så tror de fleste menne-
sker, at de tænker, men det gør de ikke…. 
95% af os vil være tavse, hvis vi sagde, hvad 
vi tænkte - tankevækkende!! Der var også mu-
lighed for at udfylde et lille kort til en uforplig-
tende strategisession på 30 minutter over tele-
fonen ved Bering & Søgaard, så man kan finde 
ud af hvad ”Tænk dig til resultater” kan gøre for 
dig. 
 
Næste netværksmøde er den 28. juni, hvor vi 
får besøg af Mette Holmgaard, selvstændig 
proces- og udviklingskonsulent, der har et op-
læg over emnet ”Slut med kedelige møder”. 
  
Husk at sætte kryds i kalenderen til socialt og 
hyggeligt arrangement torsdag den 6. juni kl 
18.00 til Tapas & Krolf – giv gerne en tilbage-
melding på om du kommer senest mandag 
den 3. juni kl.12.00 
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