Gør jeres bestyrelse og ledelse klar til fremtidens krav!
DFA Uddannelses dag den 24. juni på Hotel Pejsegården, Brædstrup.
DFAs uddannelsesudvalg samt Innovationsudvalget har i gennem længere tid arbejdet på at få
etableret kurser / uddannelse for såvel bestyrelsesmedlemmer som for ledende medarbejder i vore
i medlemsvirksomheder.

Dette arbejde har nu resulteret i et samarbejde med følgende udbydere:
- Aros Business Academy
- Genesi v. Thomas Asmussen
- Aarhus Universitet

For at præsentere dette for medlemskredsen i DFA og andre interesserede indbydes derfor til et
informations- og inspirationsmøde mandag den 24. juni på Hotel Pejsegården, Brædstrup.
Mødet og kurserne henvender sig til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere hos såvel
DFA landbrugsselskaber som DFA firmamedlemmer.

Det foreløbige program for den 24. juni ser således ud:

Kl. 14:00 - 14:20

Ankomst, kaffe og registrering.

Kl. 14:20

Indledning om baggrunden for mødet
v. DFAs formand Jytte Rosenmaj og næstformand Kristina Skeldal

Kl. 14:40

Når bestyrelsesarbejdet fungerer – internt og i forhold til den
daglige ledelse.
v. Carsten Fode, advokat og partner hos Kromann Reumert samt
adjungeret professor Aarhus BSS, Aarhus Universitet

1

Kl. 15.10

Mini MBA uddannelsen for ledende medarbejdere
- på dansk i København og Aarhus
- på engelsk i København og Aarhus
- på tysk i en række tyske byer
v. Anders Rosenlund, grundlægger og uddannelseschef, Aros Business
Academy

Kl. 15.40

Lederudviklingsgrupper for direktører og ledende medarbejdere &
Udviklingsforløb for hele bestyrelser
v. Thomas Asmussen, Genesi suppleret af Rasmus Thing, Semler Agro

Kl. 16.10 – 16.30

Pause

Kl. 16.30

AAU´s bestyrelsesuddannelse & AAU´s uddannelse for
bestyrelsesformænd.
v. Carsten Fode – eventuelt suppleret af tidligere kursus deltager

Kl. 17.00

Hvad er det mest centrale for mit eget bestyrelsesarbejde, og
hvorfor er det vigtigt, at bestyrelser udvikler sig?
v. Erik Jantzen, Jantzen Development

Kl. 17.30

Uddybning af uddannelserne og networking med indlederne og
hinanden.
v. Formand Jytte Rosenmaj & Thomas Asmussen, Genesi.

Kl. 18.30

Afrunding af dagen
v. Jytte Rosenmaj

Kl. 19.00

Middag

Pris for deltagelse hele eftermiddagen --- 375 kr.
Pris for deltagelse i middagen om aftenen = kostpris
Tilmelding til DFA sekretariat snarest muligt og senest torsdag den 20. juni på:
+45 2424 2770 eller post@johanneshansen.dk
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Kort om indlederne på mødet:

Carsten Fode

Advokat LL.M / Attorney LL.M, Adj. professor, Aarhus.
SPECIALER: Bank og finansiering Retssager og voldgift Selskabs- og fondsret
BRANCHER:

Den finansielle sektor. Carsten Fode beskæftiger sig med alle typer opgaver inden

for selskabsret, såvel vedrørende kapitalselskaber som personselskaber, generel erhvervsret og
fondsret og rådgiver klienter i forbindelse med omstruktureringer og generationsskifter.

Herudover har Carsten mange års erfaring i bestyrelsesarbejde og er medlem af bestyrelsen i
såvel ejer ledede erhvervsvirksomheder som børsnoterede selskaber. Carsten er endvidere
medlem af flere fondsbestyrelser, herunder formand for ARoS Aarhus Kunstmuseum.

Anders Rosenlund

Co-founder og uddannelseschef hos AROS
Anders Rosenlund har tidligere arbejdet som chefkonsulent i den pædagogiske
konsulentvirksomhed Fundera og har efterfølgende været ansat som direktør i tekstbureauet Aros
Tekst, der er en forløber for kursusvirksomheden Aros Kurser, som i dag hedder Aros Business
Academy.
Anders er uddannet cand.pæd. i pædagogisk filosofi og har desuden en læreruddannelse samt en
uddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole.
Som uddannelseschef varetager Anders det daglige arbejde med at ansætte nye undervisere; at
give sparring til underviserne, hjælpe dem med at skræddersy deres kurser; at udvikle nye kurser,
når der opstår nye behov på markedet; og at sikre, at Aros Business Academy fortsat leverer
unikke kurser af meget høj kvalitet.
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Thomas Asmussen

Stifter og ejer af Genesi.
Erhvervserfaring
Undervisning, salgs- og marketingserfaring, iværksætter samt 10 års erfaring som konsulent og
medejer af Genesi.
Mine forcer
Jeg er en aktiv netværker. Det betyder, at jeg skaber varige og stærke langvarige relationer til
mine kunder og samarbejdspartnere. Jeg ynder selv, at prøve salgets mange spændende finesser
af, hvilket også kommer deltagerne til gavn i mit daglige konsulentarbejde.
Mine specialer
Salg, afsætningsstrategi, det rådgivende salg, kundeservice og kundeloyalitet og ledelse. Jeg tør
stille de udfordrende spørgsmål i en organisation, og dræbe de hellige faglige køer! Jeg sørger for
at få de bedste kundeorienterede og ledelsesmæssige færdigheder frem hos mine kunder. Jeg
tilbyder både udvikling en-til-en og til hele grupper.
DFA samarbejdspartner:
Thomas har gennemført ledelseskursér for ledende medarbejdere i DFA landbrugs selskaber. Han
er samtidig aktiv organisations konsulent for flere af foreningens medlemmer.

Erik Jantzen

Stifter og ejer af Jantzen Development med aktiviteter i Slovakiet, Rumænien og Danmark
Med til at starte foreningen Danish Farmers Abroad og formand for foreningen i 9 år.
Derfor et kendt ansigt hos DFA og dets medlemmer.
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