
 
TAK FOR SIDST 
RANDERS FJORD ERHVERVSNETVÆRK DEN 28. JUNI 
  

 

Inden sommerferien kalder på de fleste af os, 
afholdt vi endnu et netværksmøde i Randers Fjord 
Erhvervsnetværk. Vi var endnu engang velforsynet 
med en lækker morgenbuffet, som alle indtog med 
glæde. Dejligt også at se, og ikke mindst smage, 
den medbragte kage som Kasper fra Arbejdernes 
Landskamp havde taget med til ”Give-Away-
bordet” 😊 Han synes, at han skyldte lidt til det 
”bord” og så var anledningen også, at Arbejdernes 
Landsbank for 10. år i træk er blevet kåret til den 
fortrukne bank – Stort tillykke med den kåring. 
 
Proces- og udviklingskonsulent Mette Holmgaard 
kom efter morgenbuffeten og briefing i gang med 
sit oplæg ”slut med kedelige møder”. Mette lagde 
ud med at bede os alle om at udvælge et billede, 
der beskrev vores associationer, når vi taler om 
møder. Vi fik lov til at fortælle, hvad der optog os ud 
fra billedet, og det gav lidt refleksioner. Herefter 
blev vi bedt om at tage vores mobil frem for at 
besvare nogle online spørgsmål omkring møder, så 
vi igen havde lidt at tale ud fra.  
 
Mette forklarede også, hvor meget tid der reelt går 
med at afholde møder – generelt er 
mødeaktiviteten steget med 72 % de seneste 5 år 
og mange steder så benyttes samme mødestruktur 
som for 30 år siden.  
 

 

Nøglen til at ændre mødekulturen er, ifølge Mette, 
en bedre struktur før, under og efter møder. Under 
mødet er det vigtigt, at der er en god mødeleder, 
som gør det let at komme igennem dagsordenen 
og som formår at opsummere og konkludere. 
Mette opfordrer til, at der er mindre 
envejskommunikation og mere inddragelse af 
mødedeltagerne bl.a. ved hjælp af ”summe med 
sidemanden”, tavs refleksion, skrive på post-it, 
walk and talk m.m.  
 
Til sidst blev det tid til at lave en mini-øvelse om, 
hvad man selv kan gøre… Mettes slides fra mødet 
er vedhæftet denne ´Tak for sidst,´ og det er altid 
tilladt at kontakte hende, hvis der er opstået 
spørgsmål efterfølgende. 
  
Næste netværksmøde er den 30. august, hvor vi 
har fokus på netværket. Glæd jer til at blive 
udfordret og udviklet 😊 
  

Ha’ en super fantastisk sommer! 
  

Pernille, Facilitator Sponsornet 

 

 

 


