
PROGRAM

FREDAG DEN 21. JUNI 2019 

COMWELL KELLERS PARK

ERHVERVSKONFERENCE 

TALENT & BUSINESS



VELKOMMEN TIL DRIVE BUSINESS EXPO 2019

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på eventen,  

DRIVE BUSINESS EXPO 2017, hvor ca. 200 ledere var samlet  

om emnet: Fremtidens vindere. Det bygger vi nu videre på i  

2019 og forventer op mod 400 erhvervsledere fra hele landet.  

 

Dette års tema er: Talent & Business

Vi glæder os til igen at byde indenfor på det skønne  

Comwell Kellers Park, hvor hele hotellet er reserveret  

til at huse dette års DRIVE BUSINESS EXPO 2019. 

Glæd dig til en fantastisk dag, hvor du har muligheden  

for at give dig selv, dine kolleger, dine kunder og  

samarbejdspartnere noget ud over det sædvanlige.  

 

En dag til at skabe nye og udvikle eksisterende relationer,  

der kan være med til at øge værdien i din virksomhed. 

Rigtig god fornøjelse!

PARTNER LOUNGES / STREET FOOD AREA / EKSKLUSIVE  

OPLEVELSER / EVENTS / SHOW OFF / TALKS /  FOREDRAG / 

 BUSINESS / NETWORKING / KULINARISKE OPLEVELSER / 

HOSPITALITY CENTRES / GALLA / MUSIK



 TILTRÆKNING OG UDVIKLING AF  
TALENTER I DANSKE VIRKSOMHEDER

Hvordan står Danmark i den internationale  
konkurrence med at tiltrække talenter til landet.  

Og hvad gør danske virksomheder mere generelt for 
at tiltrække og udvikle talenter i deres virksomheder.

HVAD ER TALENT, OG  
HVORDAN UDVIKLES DET?

Jesper vil fortælle om begrebet talent samt komme 
med en indføring til Talent Management. Hvad kende-
tegner et talent? Hvordan arbejder virksomheder med 

talent? Og hvilke dilemmaer er knyttet til arbejdet  
med de talentfulde medarbejdere? 

 SÆT DIT TALENT I SPIL
Få svaret på, hvorfor de fleste af os tænker: hvorfor gør 
de andre ikke bare som mig? Få indsigt i, hvordan vores 
talenter spiller sig ud i vores kommunikation, samarbej-

de og opgaveløsning og få en ny og tankevækkende 
forståelse af, hvordan vi med denne viden kan optimere 

vores samarbejde og effektivitet markant.

 TRANSFORMATION OG TALENTUDVIKLING 
Grundfos er under transformation fra en pumpe- 

producent til en af verdens vigtigste virksomheder 
i kampen mod verdens vand- og klimaudfordringer. 

Hvorfor er det vigtigt for verden, virksomheden  
og vores talenter? Hør om dette, og om hvordan  

Grundfos arbejder med konstant udvikling af talenter.

HVAD ER FREMTIDENS UDDANNELSE MED 
FOKUS PÅ DIGITALISERING & DISRUPTION

Louise har en masse spændende erfaring fra  
flere store virksomheder inden for digitalisering og 
disruption. Kom og hør om fremtidens uddannelse 
med fokus på netop disse to områder, og hvordan 

giver jeg som leder og medarbejder værdi i fremtiden?

SÅDAN ARBEJDER JEG MED UDVIKLING  
AF TALENTER OG TEAMS I CYKELSPORTEN
For et mindre budget end de øvrige World Tour teams 

har han formået at skabe verdens bedste cykelhold, 
løfte talenter såvel som stjerneryttere til nye niveauer 

og genfinde gejsten og formen hos store talenter.

BRIAN MIKKELSEN

JESPER RAALSKOV

  IRIS ISABELLA ENGELUND

MADS NIPPER

 LOUISE OPPRUD JAKOBSEN

BJARNE RIIS

 
ÅRETS TEMA

TALENT & BUSINESS

KONFERENCIER

Poul Erik Skammelsen har været ansat på TV2/

TV2 NEWS  siden 1988 og har været udsendt til 

de fleste af verdens brændpunkter.  Han har været 

studievært på flere tv-programmer.

POUL ERIK SKAMMELSEN



 MORGEN

KL. 08.00 ANKOMST
 Registrering, morgenbuffet & networking

KL. 09.00 VELKOMST TIL DRIVE BUSINESS EXPO 2019 
 Morten Bech byder velkommen til DRIVE EXPO 2019

 Jens Ejner Christensen, Vejles borgmester åbner dette års EXPO

 Poul Erik Skammelsen, velkomst og intro til dagen og 1. taler

KL. 09.15 BRIAN MIKKELSEN,  
 ADM. DIREKTØR HOS DANSK ERHVERV
  Brian Mikkelsen vil tale generelt om, hvad Danmark og 

danske virksomheder gør og skal gøre for at tiltrække og 

udvikle de rigtige talenter, og hvordan de er stillet i den 

internationale konkurrence. 

KL. 09.45 MADS NIPPER,  
 CEO HOS GRUNDFOS
  Hør Mads Nipper fortælle om den transformation,  

Grundfos er inde i disse år, og hvordan det stiller krav  

til Grundfos’ talenter om konstant udvikling.

KL. 10.15 PAUSE

 FORMIDDAG

KL. 11.00 JESPER RAALSKOV,  
 PROFESSOR TALENT MANAGEMENT HOS SDU
  Jesper vil give dig inspiration til begrebet talent, hvad  

det er og hvordan man arbejder med at udvikle det  

i virksomheden.    

DRIVE BUSINESS  
EXPO 2019

JENS EJNER CHRISTENSEN,  
VEJLES BORGMESTER  

ÅBNER DETTE ÅRS EXPO



KL. 11.30  LOUISE OPPRUD JAKOBSEN,  
FREMTIDSFORSKER

  Hvad er fremtidens uddannelse med fokus på  

digitalisering & disruption, og hvordan giver jeg som  

leder og medarbejder værdi i fremtiden?

KL. 12.00 FROKOST – STREET FOOD

 EFTERMIDDAG

KL. 13.30 IRIS ISABELLA ENGELUND,  
 TALENTUDVIKLER
  Sæt dit talent i spil, og hør om hvordan du kan optimere 

samarbejdet og effektiviteten markant.

KL. 14.00 BJARNE RIIS,  
 MEDEJER AF VIRTU CYCLING GROUP
  Bjarne vil fortælle, hvordan han har arbejdet og arbejder 

med talentudvikling igennem alle år med sine cykelhold,  

og hvordan han arbejder med at udvikle teams, så de  

fungerer mest optimalt.

KL. 14.30 PAUSE

KL. 15.30 PANEL OM TALENT & BUSINESS
 Styret af Poul Erik Skammelsen

  Deltagere: Bjarne Riis, Louise Opprud Jakobsen,  

Iris Isabella Engelund og Jesper Raalskov

KL. 16.30 AFRUNDING PÅ DAGSPROGRAM

DRIVE BUSINESS  
EXPO 2019

DER SERVERES LÆKKER  
STREET FOOD TIL FROKOST



Hvordan står Danmark i den internationale konkurrence med at  
tiltrække talenter til landet. Og hvad gør danske virksomheder mere  

generelt for at tiltrække og udvikle talenter i deres virksomheder. 

 

Brian Mikkelsen er direktør i Dansk Erhverv og tidligere medlem af  

Folketinget, hvor han repræsentererede Det Konservative Folkeparti,  

og var derudover erhvervsminister. Brian Mikkelsen var også formand for 

den konservative folketingsgruppe. Han sad i Folketinget 1994-2018.

2001-2011 var han minister i VK-regeringerne.  

Fra 2001 kulturminister og siden blev han udnævnt til justitsminister.  

Ved ministerrokaden 2010 blev han økonomi- og erhvervsminister; en post 

som han bestred frem til Folketingsvalget 2011, hvor Det Konservative 

Folkeparti mistede regeringsmagten. 

Han blev i 2016 erhvervsminister igen, inden han i 2018 valgte at gå ud af 

politik og få den nuværende post som adm. direktør hos Dansk Erhverv.

BRIAN MIKKELSEN

Grundfos er under transformation fra en pumpeproducent  
til en af verdens vigtigste virksomheder i kampen mod verdens  
vand- og klimaudfordringer. Hvorfor er det vigtigt for verden,  

virksomheden og vores talenter? Hør om dette, og om hvordan  
Grundfos arbejder med konstant udvikling af talenter.

 

Mads Nipper, administrerende direktør for Grundfos.  

Født i 1966, uddannet cand.merc. fra Handelshøjskolen i Aarhus. 

Ansat hos Lego i 1991, marketingdirektør fra 2006. 

Koncernchef i Grundfos fra 2014, hvor han afløste Carsten Bjerg.  

Grundfos fik i 2017 sit hidtil bedste resultat med et salg på 26 milliarder 

kroner og et overskud på 1,8 milliarder kroner.

MADS NIPPER



Jesper vil fortælle om begrebet talent samt komme med en  
indføring til Talent Management. Hvad kendetegner et talent?  

Hvordan arbejder virksomheder med talent? Og hvilke dilemmaer  
er knyttet til arbejdet med de talentfulde medarbejdere?  

 

Jesper har en mangeårig baggrund i praksis og har bl.a. arbejdet hos 

Nykredit, som Erhvervskundechef og HR konsulent, samt arbejdet som 

Projektkonsulent hos Business Kolding. Han bygger således i sin forskning 

og formidling bro mellem praksis og det akademiske. 

Igangværende forskningsprojekter har stadig sit udgangspunkt i ta-

lent-begrebet, herunder effekterne af de talentfulde medarbejdere og 

ledere. Af øvrige kompetence- og forskningsområder kan nævnes rådgiv-

ning, coaching, adfærdsteori og stress.

JESPER RAALSKOV

Louise har en masse spændende erfaring fra flere store virksomheder  
inden for digitalisering og disruption. Kom og hør om fremtidens  

uddannelse med fokus på netop disse to områder, og hvordan giver  
jeg som leder og medarbejder værdi i fremtiden? 

 
 

Louise har de sidste 10 år været meget tæt på verdens mest innovative  

virksomheder, når hun i Sillicon Valley har udforsket hvordan den digitale  

DNA hos pionervirksomheder ser ud. Louise har arbejdet med innovation  

og kreativitet på tværs af nogle af Scandinaviens største virksomheder – og 

holder et skarpt overblik over fremtidens måde at arbejde på influeret af  

kunstig intelligens og automatisering. Hun har arbejdet for Udenrigsministeriet i 

Palo Alto, 8,5 år som kreativ chef for Innovation Lab og har i dag virksomheden  

New Ways of Working og er en del af tænketanken DareDisrupt. 

Louise arbejder med en høj international båndbredde til udviklingsmiljøet i 

Silicon Valley, så hun sammen med virksomheder kan være med til at svare på 

spørgsmålene om hvordan vi gearer vores organisationer til den næste æra – 

hvilke kompetencer vi skal have – og hvordan vi holder os relevante i en tid hvor 

gennemsnitsalderen på en virksomhed er faldet fra 67 år til blot 15 år?

 LOUISE OPPRUD JAKOBSEN



Bjarne Riis har igennem alle sine år som holdejer arbejdet målrettet med talent-
udvikling. Et stort professionelt cykelhold består at ca. 75 medarbejdere inkl. 
staff og Bjarnes fokus har alle dage været på hele teamet. Som eksempel kan 
det nævnes, at han altid har gjort meget ud af, at samle alle til en årlig overle-
velsestur, der fungerede som en onboarding af unge talenter på cykelholdene.

For et mindre budget end de øvrige World Tour teams har han formået  
at skabe verdens bedste cykelhold, løfte talenter såvel som stjerneryttere  

til nye niveauer og genfinde gejsten og formen hos store talenter. 

Idag ejer Bjarne et talentfuldt kontinental hold  
- hør om hans arbejde med talentudvikling.

 

Bjarne er tidligere professionel cykelrytter på bl.a. Castorame,  

Ceramiche Ariostea, Gewiss-Ballan samt Team Telekom.  

Han er vinder af Tour De France i 1996 og Amstel Gold Race i 1997

Han er tidligere holdejer af: Team Saxo Bank og nuværende medejer af Virtu 

Cycling Group, herunder cykelholdene Team Waoo samt Team Virtu Cycling

Få svaret på, hvorfor de fleste af os tænker: hvorfor gør de andre  
ikke bare som mig? Få indsigt i, hvordan vores talenter spiller sig ud i  
vores kommunikation, samarbejde og opgaveløsning og få en ny og  

tankevækkende forståelse af, hvordan vi med denne viden kan  
optimere vores samarbejde og effektivitet markant.

   

Iris’ store passion er at skabe vækst, innovation og flow via sit fokus  

på talentudvikling. Hendes talent er, at hun kan tilføre en håndterbar  

strategi, som virker med det samme, som er helt nede på jorden og  

som virker på den lange bane.

Hun har 20 års erfaring med vækststrategier, ledelse og teamudvikling, 

samt coaching, både kommunalt og i det private erhvervsliv. 

I hendes arbejde sætter hun fokus på præcis de områder og mål, der  

ønskes af virksomheden eller personen hun coacher, så der afslutningsvist 

er kommet løsninger og nye forbedrings tiltag på bordet.

BJARNE RIISIRIS ISABELLA ENGELUND



 AFTEN

KL. 18.30 VELKOMSTDRINK
  Alle gæster til gallamiddag kan blive fotograferet  

på den røde løber

KL. 19.30 GALLAMIDDAG
  Velkomst til gallamiddagen  

 

Musik og underholdning under og efter middagen 

- Søren Okholm med band 

- Jan Hellesøe 

- Waqas & Lenny (Outlandish)

KL. 01.00 NATMAD

 LØRDAG MORGEN

KL. 07.00  MORGENBUFFET
KL. 10.00         Der er morgenbuffet indtil kl. 10.00

KL. 12.00 TJEK-UD OG TAK FOR DENNE GANG!
 Mulighed for at blive på hotellet og komme i spa’en!

DRIVE BUSINESS  
EXPO 2019

TOPUNDERHOLDNING:  
JAN HELLESØE MANIPULERER  

UNDER MIDDAGEN - MÅSKE  
MED DIG!



Waqas og Lenny fra Outlandish er kendt fra en lang række hits. 

 

De spiller et sæt fyldt med de store hits fra deres Outlandish katalog 

samt en blanding af deres nye singler. De har et fantastisk energisk 

show fyldt med anekdoter og hits. 

Pt. spiller de rundt om i verden på festivaler og store klubber.  

Senest i Danmark, Indien, Oman, UK, Rusland, Rumænien,  

Kazakstan, Moldova, Dubai og DK etc

Når Frontfiguren Søren Okholm, som er anerkendt vidt og bredt for 

sin sprøde og fyldige stemme, trykker den af med sit band i ryggen er 

der garanti for musikalsk overskud og feststemning af ypperste karat. 

Bandet har altid selv en fest, når de tager ud, og det kan mærkes på 

deres store energi og direkte forbindelse til gæsterne.

Okholm bringer et stort repertoire bestående af de største rock-,  

pop- og dansehits fra de sidste fem årtier og efterlader publikum  

uden undskyldninger for ikke at danse.  

 

Søren Okholm er forsanger i en håndfuld bands og optræder jævnligt 

som solist med forskellige orkestre - blandt andre sammen med Lis 

Sørensen, Peter A.G., Søs Fenger, Shaka Loveless, Erann DD, Monique, 

Bobo Moreno, Dicte, Søren Huss og Zididada.

WAQAS OG LENNY MED MUSIKERESØREN OKHOLM MED BAND



Priser og indhold for eventen er for henholdsvis  

DRIVE business medlemmer, eventpartnere, deres  

kunder samt for alle øvrige deltagere.

Normalpris / Medlems- og partnerpris

DAGSBILLET
Inkl. alle foredrag, besøg i lounger & hospitality centre, 

events, morgenbuffet og frokost inkl. øl/vand

Pris pr. person 1.595,- kr. / 1.395,- kr.

GALLAAFTEN-BILLET
Gallaaften med 4-retters gallamiddag.  

Vin, øl og vand under middagen ad libitum.

Musik med Søren Okholm & band  

samt Waqas og Lenny (fra Outlandish).  

Manipulation med Jan Hellesøe under middagen

Pris pr. person 1.695,- kr. / 1.495,- kr.

*1.495,- pr. person ved bestilling af min. 1 bord til 10 personer

OVERNATNING OG SPA
Overnatning med morgenbuffet.

Enkeltværelse 995,- kr. / Dobbeltværelse 1.395,- kr.

Adgang til spa (både fredag og lørdag)

+ Pris pr. person 250,- kr.
 
 

Alle priser er ex. moms og billetgebyr
Endelig deadline for køb af billetter 15. maj 2019





EKSKLUSIV PARTNERE

+45 2446 2393    mb@drivebusiness.dk

KONTAKT MORTEN BECH  
HVIS DU ER INTERESSERET I AT HØRE  
MERE OM DENNE EKSKLUSIVE EVENT. 

KØB DINE BILLETTER ONLINE HER >

Obs! Priser i billetsystemet vises inkl. moms og billetgebyr.

https://drivebusiness.safeticket.dk/expo2019

