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Velkomst og præsentation af årsmødekurset 

 

Årsmødekursus 2015 

Kl. 19.30

 

           

Kl. 12.00 

Kl. 13.30 

Ankomst og frokost  

 

Kaffepause  

Onsdag den 11. marts 

 

Kl. 15.15

 

           

          

Middag 

RAP UP  

Oliver Ravn performer et lyrisk referat af dagens indhold. 

Læs mere her 

Kl. 17.30 

SEND FLERE IDIOTER  

Torben Gammelgaard 

Banebrydende innovation og nytænkning starter ofte med noget, der 

umiddelbart virker som en idiotisk idé. Som leder skal du have modet 

til at kaste dig og dine medarbejdere ud i vilde idéer. For det idiotiske 

og det geniale er nært beslægtede.  

Med eksempler fra kunstens verden (film og musik mv.) viser Torben 

Gammelgaard, hvordan motivation kan blive til passion, og hvordan 

store resultater kan komme ud af selv små tiltag.  

Læs mere her 

Kl. 15.45

 

           

UNBOSS – formålsdrevet ledelse  

Erik Korsvik Østergaard 

Alt er formålsdrevet. Lad medarbejderne have mulighed for at påvirke 

opgaverne og løsningsformen! 

Læs mere her 

Kl. 13.45

 

           

Erik Korsvik Østergaard er 

mangeårig seniorkonsulent og 

afdelingsleder. Han er uddannet 

civilingeniør fra DTU. Erik har 15 

års erfaring med knowledge 

management og organisatorisk 

involvering som rådgiver, 

projektleder og afdelingsleder. 

Erik har en brændende passion 

for mennesker, leadership og 

Unboss. 

Torben Gammelgaard er direktør 

i kulturverdenen og kunstner. Han 

er fast klummeskribent om 

sammenhænge mellem kultur og 

ledelse og forfatter til bøger om 

ledelse og innovation. Han har en 

fortid som forretningsudviklings-

chef i filmbranchen og som 

advokat. 

Oliver har optrådt som rapper i  

tv-programmer på DR1, DR2,  

Go’ morgen og Go’ aften 

Danmark, i P1 og P3, og har 

mere end 10 års professionel 

erfaring indenfor genren 

Freestyle-Rap. Han har bl.a. 

vundet Mc's Fight Night i 

København. 

http://damu.dk/koncerter/elektronisk-hiphop/rap-hiphop/1334-oliver-ravn
http://www.kulturleder.dk/kulturleder/
http://erikoestergaard.dk/


 

 

 

     

    Kl. 08.00 Morgenmad for kursusdeltagere 

    Kl. 09.00 Ankomst og leverandørudstilling 

    Kl. 10.00 Åbning af årsmøde 

Velkomst 

Årsmøde i henhold til dagsorden 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Kl. 12.00      Frokost og leverandørudstilling 

Kl. 13.30      Årsmøde fortsat 

Kl. 15.00      Kaffe og leverandørudstilling 

Kl. 16.00      Årsmøde fortsat 

Kl. 18.00      Årsmødet forventes afsluttet 

Kl. 19.30      Festaften 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Vedtagelse af forretningsorden 

3. Valg af stemmetællere 

4. Bestyrelsens beretning 

5. Bestyrelsens forslag til handlingsplan 

6. Regnskab 

7. Fastsættelse af kontingent på baggrund af driftsoverslag 

8. Valg 

 Valg af formand 

På valg er: Jørn Hansen 

 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: Alice Frederiksen, Thomas Lind, Max Melchior 

 Valg af 3 bestyrelsessuppleanter 

På valg er: Erling Skatka 

 Valg af 2 kritiske revisorer 

På valg er: Steen Nielsen, Per Nielsen 

 Valg af 2 revisorsuppleanter 

På valg er: 1. suppleant Torben Bo Sørensen, 2. suppleant: Anders Lind  

9. Eventuelt 

 

 

 

Årsmøde 2015 

Torsdag den 12. marts 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes 

Kl. 09.00 TILLIDSBASERET MÅLSTYRING  

Pia Torreck 

Hør hvordan god målstyring giver læring og motivation. Pia 

Torreck fortæller om resultatmål, økologiske mål, at måle 

”det bløde” og motivation. 

Pias budskab er, at vi ikke skal gøre det til raketvidenskab, at 

vi ikke skal gøre det meget bureaukratisk, men at det skal 

give mening for ungdomsskolens brugere og for vores byråd. 

Resultaterne opnår vi kun, når vi accepterer målene og har 

mulighed for at dokumentere, at vi når målene. 

Læs mere her 

 

Kl. 11.00        Tak for denne gang

  

 

 

Årsmødekursus 2015 

Fredag den 13. marts 

 LU – Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 

Undervisningsledernes Hus 

Frederiksborggade 5 A, 3. 

1360 København K. 

33 93 21 19 

lu@lus.dk 

 

Pia Torreck er partner i 

UPTION, som hjælper 

virksomheder med udvikling 

af ledere og medarbejdere. 

Hun har i 19 år arbejdet som 

konsulent i danske og 

internationale virksomheder 

med fokus på ledelse og 

organisationsudvikling.  

Pia er uddannet som vejleder 

i positiv psykologi, er cand.jur 

og har en HD i udenrigs-

handel. Pia har arbejdet som 

leder i både offentlig og privat 

regi. Pia har undervist i 

Performance Management 

hos DJØF samt i ”Lederen 

som resultatskaber” hos 

Mannaz i flere år. 

http://www.uption.dk/

