Invitation til Lederseminar på Nyborg Strand
22. – 23. februar 2020
Kære butiksledere og butiksudvalg!
Igen i år inviterer Danmission Genbrug til Lederseminar på Nyborg Strand.
På Lederseminar 2020 har vi inviteret Per Birkelund Pedersen, der driver konsulentfirmaet ”Spil hinanden
bedre” til at undervise i, hvordan vi styrker butikkens ledelsesteam. Nogle af jer kender måske Per fra
efterårets fagkurser, hvor han stod for fagkursus 2 ”Den gode kundebetjening” – et fagkursus der vakte
stor begejstring. Per er en utrolig dygtig og inspirerende oplægsholder og evner på en skarp og enkel måde
at få italesat, hvad der skal til for at have et stærkt team. Læs mere om Pers firma på www.spilbedre.dk
På Lederseminar 2020 skal vi traditionen tro også høre lidt om Danmission-projekter og om det forgangne
år i Danmission Genbrug. Om søndagen vil vi bruge lidt tid på erfaringsudveksling, og her vil vi også
præsentere jer for nye tiltag i Danmission Genbrug for at nedsætte plastikforbruget. Ligesom de forrige år
vil der være levende udstillingsstande med deltagelse af vores grafiker Britta Bak Dinitzen og vores
journalist og Facebook-kyndige Kirstine Thye Skovhøj samt en stand om stregkoder og kassesystemet POS
præsenteret af udviklingskonsulent Tom Sand Egeskov.
Hele molevitten vil selvfølgelig blive krydret med den gode forplejning på Nyborg Strand, underholdning
lørdag aften, skøn fællessang fra deltagernes struber og dejligt fællesskab med masser af inspirerende og
skønne mennesker fra Danmissions Genbrug.
Vi vil opfordre jer som ledere til at deltage på Lederseminar 2020 for derefter at kunne dele ny viden,
information og inspiration fra lederseminaret med den øvrige frivilliggruppe ude i butikkerne.
Det er store opgaver, I påtager jer som frivillige ledere, så Danmission har også brug for jeres input til at
skabe et endnu bedre fundament for driften og udviklingen af genbrugsbutikkerne.

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner fra Jannie Zillig og de øvrige ansatte i Danmission Genbrug

Program Nyborg Strand Lederseminar 2020
Lørdag 22. februar
12.00 – 13.00

Ankomst og frokost

13.00 – 13.15

Velkomst og præsentation af Lederseminar 2020 og lørdagens
program v./Jannie Zillig, leder af Danmission Genbrug

13.15 – 14.45

Ledelse er (også) en holdsport, 1. Pitstop
- Sådan styrker I butikkens ledelsesteam
Oplægsholder og facilitator: Per Birkelund Pedersen

14.45 – 15.15

Kaffepause

15.15 – 16.00

Ledelse er (også) en holdsport, 2. Pitstop
- Sådan styrker I butikkens ledelsesteam

16.00 – 16.15

Pause

16.15 – 17.15

Opsamling - Ledelse er (også) en holdsport
- Sådan styrker I butikkens ledelsesteam
- Sammenfatning og konklusion
- Hvad tager I med hjem fra oplægget?
- Hvad går I hjem og arbejder videre med? – Vi laver en plan.

17.15 - 18.00

Pause

18.00 -19.00

Aftensmad

20.30 – 22.00

Aftenprogram:
Christina Dahl, Senior Innovation Advisor hos Danmission:
Danmissions nye projekt i Gjellerup ved Aarhus
Fællessang ledt an af Arne Andreasen fra Poetfabrikken

22.00

Aftenkaffe

Søndag 23. februar
7.00 – 8.30

Morgenmad

8.30 – 8.45

Morgensang og en tanke for dagen v./ Flemming Christensen,
næstformand i Danmissions hovedbestyrelse.

8.45 – 9.30

Præsentation af søndagens program.
Et kig på Danmission Genbrug i 2019 v. / Jannie Zillig, leder af
Danmission Genbrug

9.30 – 10.30

Erfaringsudveksling i grupper:
”Forslag til nye forretningsideer” v. / Tom Sand Egeskov,
udviklingskonsulent hos Danmission Genbrug
”Frivilligrekruttering og Facebook” v. / Kirstine Thye Skovhøj,
journalist og digital redaktør hos Danmission Genbrug

10.30 – 11.00

Formiddagskaffe

11.00 – 11.30

Præsentation fra erfaringsudvekslingen: Gode idéer fra hver
gruppe, som vi vil arbejde videre med.

11.30 – 12.30

Grøn fornuft i Danmission Genbrug. Præsentation af nyt tiltag for
at nedsætte vores og kundernes plastikforbrug.
Evaluering af Lederseminar 2020 og tak for denne gang.

12.30 – 13.30

Frokost

Tak for denne gang og kom godt hjem!

Tilmelding til Lederseminar 22.- 23. februar 2020
(skriv venligst med blokbogstaver)

Navn(e) og tlf.:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Butik:
_______________________________________________________________________________________
Enkeltværelse: ____

Dobbeltværelse: _____ Tresengsværelse __________

Vil gerne bo sammen med: ________________________________________________
Diabetiker: _____________________

Vegetar: _________________________

Andet: _________________________________________________________________________________
Vælg erfaringsudvekslingsgruppe (angiv navn(e)):
Ønsker deltagelse i ”Forslag til nye forretningsidéer”: ___________________________________________
Ønsker deltagelse i ”Frivilligrekruttering og Facebook”: __________________________________________

Der er 120 pladser, og de fordeles efter ”først til mølle” princippet. Vi anbefaler derfor, at
I allerede nu tilmelder jer.
Bemærk: Danmission har kun et vist antal eneværelser til rådighed, som er
omkostningsfri for os. Vi anmoder derfor om, at så mange som muligt benytter sig af
dobbeltværelser og tresengsværelser.
Tilmelding senest mandag d. 17. februar 2020.
Du kan maile din tilmelding til servicekoordinator Jette Harvig-Jensen på
jhj@danmission.dk
Du kan også sende din tilmelding med post til Danmission, Att.: Jette Harvig,
Strandagervej 24, 2900 Hellerup

Programbeskrivelse Lederseminar 22.- 23. februar 2020
Lørdag 22. februar
Ledelse er (også) en holdsport, 1. Pitstop
- sådan styrker I butikkens ledelsesteam
-

Ledelses et spørgsmål om stil—vi synliggør din.
Hvilke kompetencer er der brug for at have i ledelsesteamet?
Adizes persontyper, kort opsamling fra sidste års oplæg med typerne resultattype,
administrator, iværksætter & hjertetype
Dialogbaseret, gruppesnak og cases

-

5 kendetegn ved velfungerende lederteams
Styrkelse af kommunikationen internt i ledelsesteamet
Styrkelse af kommunikationen eksternt fra ledelsesteamet til holdet
2 tag-med-hjem værktøjer
Dialogbaseret, gruppesnak og cases

-

Frivillighed, motivation og involvering – det handler bl.a.om styrke-baseret ledelse
Arbejdsglæde på recept
Dialogbaseret, gruppesnak og cases

Ledelse er (også) en holdsport, 2. Pitstop
- sådan styrker I butikkens ledelsesteam
-

Uenigheder / konflikter & forebyggelse og håndtering af disse
Det handler bl.a. om kommunikation og anerkendelse
Gruppe-træning/simulering/cases
5 tips til håndtering af konflikter
2 tag-med-hjem værktøjer

Søndag 23. februar
Et kig på Danmission Genbrug i 2019 v. / Jannie Zillig, leder af Danmission Genbrug
Information om, hvad der er sket i Danmission Genbrug siden sidst, herunder de økonomiske tal for 2019,
lukninger af butikker, nye ansatte m.m.

Erfaringsudveksling i grupper:
”Forslag til nye forretningsideer”

Vær med på denne workshop, hvor vi i grupper brainstormer på- og udveksler forslag til nye
forretningsidéer i Danmission Genbrug. Medbring din idé, uanset om den er afprøvet eller ej.
Idé-kriterier:
• Skal passe ind i flere butikker (små/mellem/store)
• Må ikke være afhængig af eksterne frivillige virksomheder
• Tænk økonomi med (udgifter til implementering og muligt afkast)
• Beskriv kort hvilken betydning idéen kan have for den enkelte butik og for Danmission
Mål:
•

Inden for et år at have testet 2-3 idéer via pilotprojekter hos en eller flere butikker

”Frivilligrekruttering og Facebook”
Der er travlt i Danmission Genbrug, og vi har brug for at blive endnu flere frivillige. Hvilke erfaringer har vi
gjort os i arbejdet med at invitere flere frivillige indenfor, og hvordan kan vi blive endnu bedre?
Kom til en workshop hvor vi skal udveksle ideer og erfaringer, udvikle nye tiltag og sætte de bedste i
søen.

Grøn fornuft i Danmission Genbrug. Præsentation af nyt tiltag for at nedsætte vores og
kundernes plastikforbrug.
Klimaet er kommet på dagsordenen som aldrig før, og vi mærker en stigende interesse for genbrug på
landsplan med deraf følgende flere kunder i butikkerne. Vi vil i Danmission Genbrug gerne tage nye skridt i
retning af at blive endnu mere miljøvenlige og vil præsentere jer for et nyt tiltag, der har til hensigt at
nedsætte både vores og kundernes plastikforbrug.

