Etablering af netværksgruppe
På den nyligt afholdte faglige dag, blev der ligeledes afholdt en workshop for ledende
medarbejdere fra medlemsvirksomhederne.
Initiativtager til workshoppen var Christina Dalsgaard, Tuco Group ApS.
Formålet med afholdelsen af workshoppen var, at finde det helt rigtige udgangspunkt for en
netværksgruppe i foreningens regi.
Der var god opbakning hos de fremmødte deltagere, og der er foreløbigt dannet en gruppe af
ledere fra 9 forskellige medlemsvirksomheder. Netværket besluttede at nedsætte en
styregruppe, der skal være tovholdere på etableringen af netværket.
Tovholdere blev Christina Dalsgaard, Tuco Group ApS og Stig Bløcher, Winner Optimist ApS.
Styregruppen har i denne uge haft sit første møde og formuleret følgende korte beskrivelse af
netværket:

Skib & Båds lederfælleskab er et netværk for næste generation af ledere inden for det
maritime miljø. Fokus for fællesskabet er at styrke de enkelte medlemsvirksomheder og
understøtte udviklingen af ledere. Netværket er grundlagt med udgangspunkt i et ønske
om en højere grad af vidensdeling og en lyst til at hjælpe hinanden virksomhederne
imellem.
På workshoppen blev der talt om, hvilke emner der er relevante for netværket at arbejde med,
og hvordan man sikrer, at den enkelte deltager får noget ud af at deltage. Følgende emner er
udpeget, som emner der arbejdes videre med i netværket:
 Salg og branding
 Uddannelse og udvikling – næste generation
 Effektivitet, ledelse, administration og struktur
 Tiltrække og fastholde medarbejdere
 Funding, eksport og samarbejder på tværs af grænser

Ledende medarbejdere i medlemsvirksomhederne opfordres og inviteres til at deltage i
Lederfællesskabet. Der er masser af muligheder for stadig at præge indholdet på kommende
møder og være med til at præge retningen for fremtidens Skib & Båd.
Deltagelse i netværksgruppen koster ikke noget.
Er du interesseret i at høre mere om dagen og deltage i netværksgruppen, kan du tage kontakt
til en af tovholderne. Kontaktoplysningerne fremgår nedenfor.
Christina Dalsgaard: christina@tuco.dk
Stig Bløcher: stig@winneroptimist.dk

