
CONNECTSPORT SESSION 
LEDELSE 
Sandheden om samarbejde 
Onsdag d. 2. november 2022 

Sted er: 

Tønderhallerne 
Sønderlandsvej 4 

6270 Tønder 
 

 
GRATIS for medlemmer af ConnectSport.
 
Tilmelding til pm@connectsport.dk senest d. 20. oktober kl. 12.00.

At samarbejde er forventet på enhver arbejdsplads, det ved vi alle. Men de færreste ved hvad et samarbejde 
egentlig indeholder. 
De færreste ved, at nysgerrighed er samarbejdets vig<gste ingrediens og de færreste ved, at oprig<g nysgerrighed 
er en af menneskets sværeste discipliner. Når det kun er de færreste, der ved det, er det fordi, det er de færreste 
der har været oprig<gt nysgerrig. Det skyldes ikke manglende lyst, men en manglende indsigt i hvad det kræver at 
være nysgerrig. 
De fleste mennesker er lykkeligt uvidende om hvad samarbejde i virkeligheden kræver. Netop den uvidenhed gør 
mange mennesker i stand <l at give rig<g dårlige råd om samarbejde, og oCe gives disse råd i samarbejdsrela<oner 
man selv indgår i. Men selvom det er et rig<gt dårligt råd, er det givet med en god inten<on. Så hvordan får 
organisa<oner et godt samarbejde op at stå, og hvordan bliver samarbejdsrela<onerne frugtbare?

08.30 Velkomst og morgenmad 
09.00 Rundtur i centeret 
10.00 Gruppesnakke v. ConnectSport 
10.30 Team ledelses ”Sandheden om samarbejde” del 1 v. / Michael Andersen 
12.30 Frokost 
13.00 Team ledelses ”Sandheden om samarbejde” del 2. v. / Michael Andersen 
14.30 Tak for i dag. 

Michael Andersen er nok det nærmeste Danmark kommer på en 
rig7g ledelsesguru. Han har arbejdet med topchefer og high 
performere i mere end 25 lande og er er uddannet fra HARVARD og 
INSEAD og har været rådgiver i nogle af verdens største 
organisa7oner. Michael har en særlig fokus på ledelse og 
mennesket i den forretningsstrategiske kontekst. 

Glæd dig 7l at komme ind bag facaden i Tønderhallerne. Et center 
med Svømmehal, Spa, Sundhed, Sport, Overnatning, Camping, 
Kursus, Selsskaber, Sportsophold og lejrskole på menuen. 
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