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KIM HOLST
CEO / HOW TO WIN

Jeg har været en del af President Institute i 
lidt over 5 år, og selvom jeg har været en del 

af rigtig mange netværk gennem tiden, så skaber 
Presidents Institute betragteligt mere værdi sam-
menlignet med andre. Der er 3 områder, hvor Pres-
idents Institute gør en betydelig forskel for mig. 
For det første, så skaber Presidents Institute et 
fortroligt rum, hvor man tør gøre sig selv sårbar og 
drøfte personlige emner, som presser sig på. For 
det andet, så skaber møderne og konferencer stor 
værdi for min virksomhed, da jeg efter hvert møde 
tager konkrete værktøjer med hjem, som jeg kan 
implementere med det samme, og som skaber 
værdi for min virksomheds bundlinje. For det tred-
je, så giver netværksmøderne mig en mulighed for, 
at jeg kan dele ud af min erfaring, og derved skabe 
værdi for de andre deltagere og se dem vokse per-
sonligt og fagligt.
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FINN HOVALT MATHIASSEN 
CHAIRMAN OF THE BOARD 
/ JUTLANDER BANK

Jeg deltager i netværksmøder hos Presidents 
Institute fordi jeg får stor værdi ud af det. In-

dlæggene og ikke mindst refleksionsøvelser giver 
stor læring. Jeg ser det som en løbende efterud-
dannelse, som er med til at holde mig skarp og up-
to-date. Og så er der jo netværksdannelsen, som 
giver en direkte kontakt og adgang til mange inter-
essante mennesker med stor viden i gode jobs. Da 
mange af os efterhånden kender hinanden ret godt 
er det altid en fornøjelse at komme til møderne, 
herunder også til den store ledelseskonference, 
Presidents Summit.
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THOMAS ELONG 
CEO / DANSK HVIDEVARE 
RÅDGIVNING

Der findes rigtigt mange netværk – men intet 
netværk som Presidents Institute! Jeg har i 

mange år deltaget i flere netværk indenfor salg, 
sport og udvikling. Fælles for dem alle var, at de 
sjældent gav mulighed for reel sparring, men det 
gør min gruppe hos Presidents Institute. Vores sid-
ste møde blev på opfordring afholdt hos min virk-
somhed, og her fik jeg en masse sparring på en 
konkret case, som jeg arbejder med. I min gruppe 
er der medlemmer fra vidt forskellige brancher og 
med stor erfaring indenfor deres erhverv. Den syn-
ergi som opstår ved vores møder og konferencer 
skaber stor værdi for os alle. Vores møder facili-
teres med gode foredrag og gode øvelser, der giver 
os stor viden om nye relevante emner, tendenser 
og hinandens udfordringer.
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BIRGITTE RASSING 
CORPORATE VICE PRESIDENT 
/ NOVO NORDISK

Jeg har siden 2016 været medlem af et net-
værk hos Presidents Institute. Den primære 

årsag til min deltagelse i netop dette netværk er, 
at jeg ønsker sparring med ledere fra andre in-
dustrier end den, som jeg selv repræsenterer. 
Dermed får jeg nye og forskelligartede vinkler på 
de emner, vi diskuterer i gruppen. Inspiration fra 
eksterne indlægsholdere er en anden væsentlig 
årsag til min deltagelse. Eksempelvis var der på 
det seneste møde et indlæg ved Frederik Hansen, 
som er ekspert inden for innovation, transforma-
tion og trends. Han talte om disruption og innova-
tion i virksomheder og havde stor viden at dele ud 
af. Derudover var han enormt dygtig til at invitere 
deltagerne med i dialogen - det var et af de bed-
ste møder, jeg har deltaget i. Endelig er det min 
opfattelse, at virksomhedsbesøgene er en god an-
ledning for medlemmerne til at tage ejerskab og 
sætte retning for møderne – og det er vigtigt, at vi 
har denne mulighed hos Presidents Institute.
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JAN STÆHR
TECHNICAL DIRECTOR / 
COWI

Jeg har været medlem af Presidents Institute 
i knapt 3 år, med deltagelse i en lang ræk-

ke netværksmøder, samt deltagelse på de større 
ledelseskonferencer et par gange om året. Jeg 
finder, at Presidents Institute faciliterer et sundt og 
udviklende forum, hvor jeg kan drøfte udfordringer 
med vidende og spændende mennesker, der er i 
front inden for deres områder og med forskellige 
baggrund. Vi har derfor i fællesskab været gennem 
nogle meget interessante forløb. Netværket giv-
er således mulighed for at diskutere højaktuelle 
emner, udfordringer og muligheder, som vores 
verden og samfund står over for, og som vi inden-
for forskellige brancher skal være med til at finde 
løsninger på i vores daglige arbejde. Særlig fokus 
skal også sættes på de inviterede foredragshold-
ere, hvor vigtige emner og muligheder berøres, 
hvilket altid giver anledning til yderligere reflek-
sioner. Det er vigtigt at der til stadighed indbydes 
spændende personer med ”noget på hjerte” samt 
vælges emner, som er aktuelle og udviklende, 
hvilket Presidents Institute altid har leveret.
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CHRISTIAN BRYDENSHOLT 
SALGS- OG MARKETINGS-
DIREKTØR / GENVEX

Jeg har været medlem af Presidents Institute 
i godt et år og har i den tid virkelig oplevet 

værdien af et professionelt setup omkring det at 
drive et netværk. Den gruppe jeg er medlem af 
er sammensat af en bred vifte af forskellige men-
nesker fra forskellige brancher. Det giver en god 
dynamik og et bredt syn på det at drive forretning 
og udvikle sin organisation. Hertil kommer en pro-
fessionel styring af grupperne ved mødelederen, 
der hele tiden sørger for at udfordre, spørge ind, 
give rum for gode diskussioner og ikke mindst tid 
til refleksion – meget værdifuldt.
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RENÉ HEISELBERG GIER 
CEO / GEV

Vores mødeleder i vores netværksgruppe hos 
Presidents Institute er en person, som altid er 

glad og imødekommende. Hun er åben overfor nye 
muligheder og bestemt også klar på, at dagsorden 
kan vende og dreje i en helt anden retning end 
først planlagt – hvilket ofte sker, når dialogen er 
igangsat i gruppen. Dette er befriende, og vores 
mødeleder faciliterer dette på en rigtig god måde 
og uden ærgrelse over ikke at have nået den op-
satte dagsorden – for dette skal hun have stor ros. 
Vores mødeleder forsøger altid at hjælpe; eksem-
pelvis med at finde den rette person til en opgave/
en given kontekst, hvilket jeg selv har haft stor 
glæde af. Generelt så er Presidents Institute super 
dygtige til at skabe et fortroligt forum, som jeg 
altid prioriterer, uanset hvor travlt min hverdag er.
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ANITA LARSEN 
CEO & CO-OWNER 
/ IPW SYSTEMS

Jeg oplever netværket hos Presidents Insti-
tute som langt mere professionelt, både hvad 

angår planlægning og facilitering, end hvad jeg 
har oplevet i noget andre netværk. De eksterne 
indlægsholdere bidrager med god inspiration og 
grobund for den videre diskussion. Derfor sætter 
jeg stor pris på netværket. Man går aldrig tom-
hændet hjem fra et event, uanset om det er et 
netværksmøde eller en konference. Det er fantas-
tisk at opleve, at mine gruppemedlemmer er åbne 
og tør dele deres erfaringer og udfordringer - dette 
er efter min mening altafgørende for at værdifuldt 
netværk.
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FINN OLESEN 
GENERAL MANAGER / GÅSDAL 
BYGNINGSINDUSTRI

Klokken er 17, og vi mødes efter en lang dag, 
hvor energiniveauet ofte er på minimum, og 

jeg tænker, at det bliver dejligt at komme hjem 
snart. MEN kort tid efter samler vores mødeleder 
os i en rundkreds, sætter fokus på dagsordenen 
og spreder en fantastisk energi ud i forsamlingen, 
og så står batteriet på FULL. Denne empatiske 
tilgang til os medlemmer og vores daglige udfor-
dringer som ledere er enormt berigende. Hvert 
eneste møde hos Presidents Institute sender mig 
hjem med ny og positiv energi - derfor er jeg med 
til hvert eneste møde og har aldrig fortrudt min 
deltagelse.
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JEPPE SØRENSEN 
CFO / TRIPLENINE

Jeg synes altid, at vores mødeleder er godt 
forberedt og meget engageret. Møderne er al-

tid professionelt faciliteret, og selvom der er mange 
forskellige perspektiver, så er diskussionerne 
saglige og berigende, hvor vi altid formår at finde 
fælles fodslag. Netværksdelen, som er meget vig-
tig for mig, er også meget stærk i gruppen. Jeg 
har generelt kun positivt at sige - jeg elsker blan-
dingen af faglig og personlig udvikling. En stærk 
kombination.
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PETER VOLQUARDS EKSTRØM 
CFO / JS WORLD MEDIA

Jeg har være medlem i en række forskellige 
netværksforums igennem min karriere uden 

helt at have fået det ud af det, som jeg søgte. Jeg 
har nu været medlem af Presidents Institute i 3 år 
og føler helt klart, at jeg har fundet et koncept, 
som jeg får rigtig meget ud af. Konceptet funger-
er rigtig godt for mig med en blanding af indlæg 
fra spændende, interessante og dygtige nuværen-
de eller tidligere top-erhvervsfolk, samt indlæg 
og virksomhedsbesøg fra netværksgruppen, og 
møder med velforberedte indlæg og sparringsop-
gaver til drøftelse i gruppen. Desuden består net-
værksgruppen af relevante og engagerede person-
er, som også stillings- og positionsmæssigt passer 
rigtig godt ift. min egen position og stilling. Mit be-
hov for sparring på problemer finder jeg til fulde 
kan imødekommes fra gruppen, som er sammen-
sat på en måde, så det søges optimeret. Endelig vil 
jeg tilføje, at jeg sætter pris på et netværksforum, 
som holder til i flotte og historiske rammer og som 
også tænker i at gøre møderne til lidt mere end 
en netværksoplevelse, men også en forkælelse ift. 
forplejning og opgivelser.
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JESPER RIBER 
CEO / RIVER ONLINE

Vores mødeleder er en rigtig netværker, som 
kan åbne døre, og som glædeligt hjælper med 

at løse problemer eller udfordringer. Hun er god 
til at styre gruppen, så alle får lov til at sige no-
get, og samtidig få trukket netop det ud, som man 
måske holder lidt tilbage, hvilket er en stor fordel 
for gruppen. Vores mødeleder har en måde at få 
folk til at åbne sig op og fortælle mere end de nor-
malt ville gøre i et netværk, hvilket er med til at 
påvirke gruppens fortrolighed og tillid på en rigtig 
positiv måde.
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KIM TRANHOLM 
CEO & OWNER / VIBE INVEST

Jeg har været med i Presidents Institute i 
knap 2 år. Det er et spændende netværk at 

være en del af. Der bliver taget nogle gode emner 
op, og der benyttes gode indlægsholdere. Dette 
gør, at man altid tager fra møderne med ny eller 
opdateret viden. Dette hænger også sammen med, 
at de øvrige netværksdeltagere er aktive i at dele 
erfaringer og viden.
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MICHAEL EKEGREN 
PARTNER / NETCOMPANY

Hos Presidents Institute får jeg faglig, profes-
sionel sparring på både det ledelsesfaglige og 

personlige plan. At have et netværk af ligesindede 
kollegaer, der på mange områder har erfaring og 
netværk, som kan bruges også i mit virke, gør en 
kæmpe forskel. På møderne er der både tid til de 
dybe snakke og sparring, men også gode indlæg 
om relevante emner fra personer med erfaring og 
viden - og en god og kompetent mødefacilitering, 
der sætter gruppen i bevægelse og udvikler grup-
pen.
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JOHN HARTVIG MØLGAARD

Jeg har været med på rejsen siden 2011. 
Jeg har haft stort udbytte af både net-

værksmøderne og Presidents Summit - begge el-
ementer har givet mig enormt meget inspiration 
som leder og menneske.
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