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Verdens fremtid er virksomhedens afgørende konkur-
renceparameter, og bæredygtig ledelse bliver svært 
at navigere udenom i de kommende år. derfor har vi 
udviklet en to-dages salon for fremsynede topledere. 

nødvendigheden af transformation er ledere og organisationers 
store udfordring allerede i dag. der er brug for et nyt stofskifte 
med naturen – for et nyt ressourcegrundlag og nye produktions- 
og forbrugsmønstre. det kræver forandringer på systemniveau 
og aktørniveau, og det kræver først og fremmest et “mindset-
shift” i topledelsen. 
 cSR har haft meget medvind og er nu blevet institution-
aliseret på godt og ondt. cSR har direktører, afdelinger, rappor-
teringer, konsulenter og uddannelsesaktiviteter. Politikere verden 
over har også taget ideen om virksomhedens samfundsansvar 
til sig. det er på tide at stille spørgsmål ved, om den nuværende 
cSR-/bæredygtighedstilgang er tilstrækkelig i fremtiden? er der 
tilnærmelsesvis den power i feltet, som er nødvendig for at drive 
den store transformation? Skal virksomheden blot tilpasse sig til 
omverdenens krav eller være med til at skabe fremtiden?
  Vi mener, bæredygtig ledelse er vejen frem, og at det 
kræver mod at tage den vigtigste udfordring i hundrede år al-
vorligt. Hvordan får du som leder ny energi til at bryde ud af den 
snigende institutionalisering? Hvordan opruster du personligt, så 
du kan mobilisere de gode kræfter? Salon bæredygtig ledelse 
handler om virksomhedens lederrolle i transformationen mod et 
bæredygtigt samfund og om din rolle som leder i virksomheden.

Salon bæredygtig ledelse
– bryd ud og skab fremtiden!



Program 

Formiddag dag 1 (kl. 9:30-12:00)

Velkommen til salonen. du præsenterer dig selv og gerne aktuelle 
problemstillinger eller temaer fra din hverdag. 

Fremtiden. tre scenarier for verdens udvikling på lang sigt med fokus 
på bæredygtighed og virksomhedens rolle v/ Steen Svendsen og gitte 
larsen, House of futures, projektledere på “in 100 Years – starting 
now”

Frokost og check-in (kl. 12:00-13:00)

Eftermiddag dag 1 (kl. 13:00-17:30, inkl. 30 min. pause)

Hvad er ledelse med hjertet? v/ Steen Hildebrandt 

Hvordan opnås nye lederdyder? v/ ole fogh kirkeby

Drinks og middag (kl. 18:00-20:30)

aften dag 1 (kl. 20:30-22:30)

Visionær(e) gæst(er) inspirerer til debat i pejsestuen. 

Formiddag dag 2 (kl. 9:00-12:30)

Virksomhedens lederrolle. Vi arbejder med visioner for fremtidens 
cSR og muligheder/barrierer for bæredygtig ledelse i dag med ud-
gangspunkt i konkrete cases (gerne deltagernes egne). 

Frokost og tak for nu! (kl. 12.30-13.30)



Ole Fogh Kirkeby om 
lederens identitet og dyder

Bæredygtighed er en nødven-
dighed for al økonomisk og politisk 
praksis fra dags dato, hvilket stiller 
nye krav til ledere, der må arbejde 
med nye sider af deres identitet. 
de lederdyder, der er en forudsæt-
ning for bæredygtig ledelse, er:

Personlig autenticitet. at vide, 
hvem man kan og vil være og at 
stå 100 procent inde for organi-
sationens bidrag til helbredelse af 
verdens tilstand. 
Personlig integritet. evnen til at 
gøre værdier virkelige ved at være 
dem. evnen til at visualisere sit 
ideal, sit indre billede og lade sig 
danne af det i lyset af en forvandlet 
virkelighed. 
 Transparens. faglig afklarethed, 
forpligtende åbenhed samt vilje og 
evne til at involvere alle interes-
senter i den nye begyndelse.
 Dømmekraft. Begivenhedssans 
og overblik til at kunne se de større 
sammenhænge i kraft af en ny 
brug af fornuften.
 ordentlighed. Retskaffenhed, 
generøsitet, samfundsbevidsthed 
og global bevidsthed.
 Utopisk kraft. mulighedssans, 
fremtidsblik, mod, håb og princip-
fasthed.

Steen Hildebrandt om 
ledelse med hjertet

man kan ikke forandre den ydre 
verden uden at forandre den in-
dre verden. det ydre og det indre 
hænger sammen. det indre hand-
ler om tanker, følelser, værdier, 
billeder. det ydre handler om ad-
færd, handlinger, strukturer, regler, 
systemer. det begynder med 
mennesker – individer og grup-
per. Bæredygtig ledelse og ledelse 
med hjertet handler bl.a. om:

Det store paradigmeskifte. fra 
industri- og velfærdssamfund mod 
systemisk eksistentialisme og det 
bæredygtige samfund.
 Bæredygtighedens tre niveau-
er. Bæredygtighed udspilles på 
tre niveauer: det individuelle, det 
virksomhedsmæssige og det 
globale niveau.
�“Profit�for�life”. Hvad er virksom-
heden til for: Kortsigtet profitoptim-
ering eller profit, der respekterer liv.
at mærke sig selv. Hvem er jeg? 
Hvad er meningen med mit liv og 
med mit lederskab?
 Gearskifte. om at bevidstgøre 
skift af enhver art. at vide af, hvad 
der sker, mens det sker.
Hjertets intelligens. at mærke 
sit hjerte. om selvorganiserende 
processer og naturlige feedback-
mekanismer.



Hotel Hesselet
christianslundsvej 119
5800 nyborg 
t: 45 65313029 
w: www.hesselet.dk

Dato for salon
den 12.-13. november 2012

Udbytte
Som deltager i salonen får du ad-
gang til nye kompetencer og ny 
viden til glæde og gavn for dig selv, 
dit lederskab og din organisation. 
du får også: 
-   Scenarier for verdens udvikling på 

lang sigt, herunder nye perspek-
tiver for fremtidens cSR.

-   indblik i og forståelse for 
fænomenet ‘bæredygtig ledelse’.

-   Styrket dit faglige og personlige 
fundament og dermed din evne til 
både ‘systemskabelse’ og ‘selvs-
kabelse’.

-  Tid til refleksion og samtale.
-   Udvidet dit netværk blandt am-

bitiøse og idealistiske ledere på 
tværs af sektorer og områder.

Målgruppe
målgruppen for salonen er admini-
strerende direktører, udviklings- og 
strategichefer i private og offen-
tlige organisationer, cSR-chefer, 
direktører for bæredygtighed eller 
tilsvarende. du skal være villig til at 
dele dine udfordringer og din viden 
samt deltage i fagligt og personligt 
udviklende samtaler. 

Tilmelding 
Steen Svendsen, partner
e: steen@houseoffutures.dk 
m: +45 23602646 

gitte larsen, partner og direktør 
e: gitte@houseoffutures.dk 
m: +45 20211147

Pris
dkk 14.900 ekskl. moms, inkl. 
overnatning i enkeltværelse og 
fuld forplejning, materiale og godt 
selskab. ekskl. drikkevarer. Ved 
mere end en tilmelding fra samme 
virksomhed gives 10% rabat.

Max 20 deltagere. Ret til ændring af 
sted forbeholdes. 



House of futures
nybrogade 26a, dk - 1203 københavn k. 

hof@houseoffutures.dk / www.houseoffutures.dk 

www.in100y.dk

Salon bæredygtig ledelse

denne salon er et rum for inspira-
tion, vidensudveksling, refleksion og 
diskussion blandt en kreds af liges-
indede, der har en fælles interesse i 
at bringe verden videre. Salonen er 
udviklet i et samarbejde mellem ole 
Fogh Kirkeby, professor i filosofi 
og ledelse, copenhagen Business 
School, Steen Hildebrandt, pro-
fessor i ledelse, aarhus Universitet 
og Steen Svendsen og Gitte 
larsen, House of futures. Vi har 
i 2011-2012 samarbejdet om pro-
jektet “in 100 Years - starting now”, 
der har involveret mere end 170 
danske og udenlandske eksperter 
og visionære inden for bæredygtig 
udvikling har. 

To me “In 100 years” is... 

... an interesting meetingplace.

...  fruit for thoughts, inspiration, 
new ideas and HoPe.

...  a daring project with a holistic 
approach that challenge mind 
sets and belief systems.

...  an extension of our professional 
comfort zone.

...  extremely important as a stimu-
lus of sustainability knowledge, 
intention and action.

...  a promise that there will be a 
future.

... mind blowing.

...  a chance to interact as humans.

... a tribute to foresight.

Udtalelser fra deltagere af seminar-
rækken “In 100 years”. Læs mere 
på www.in100y.dk

 


