
I N V I T A T I O N 
NYTÅRSKUR 2022 
Onsdag den 20. april kl. 15.00-18.00
FORÅRS

Næstved Erhverv og Næstved Erhvervsforening sætter fokus på 
kvinder i ledelse, når vi traditionen tro inviterer til forårskur.  
 
Bodil Nordestgaard Ismiris indleder ved at sætte fokus på det danske paradoks – hvorfor er der ikke flere 
kvinder i ledelserne, når vi har adgang til nogle af verdens mest veluddannede kvinder? Oplægget vil belyse 
myter og barrierer, der begrænser kvinders vej mod toppen og give bud på, hvad det er, der skal til.

Anne Sophia Hermansen kommer med et kritisk blik på, hvorfor det ikke er nok at gøre som i går og rekrut-
terer, som man plejer, og hvorfor en mandebestyrelse ikke kan fortsætte med at gå lykkeligt gennem livet 
uden ballade. Anne Sophia Hermansen er kulturkommentator, kritiker og litteraturhistoriker på Berlingske. 
Hun bliver fremhævet som en af de kvinder, der har størst indflydelse på samfundsdebatten.

Til forårskuren kårer vi også årets Iværksætter 2022. Prisen går til en innovativ, ny virksomhed, der har 
præsteret et bemærkelsesværdigt økonomisk resultat, har skabt arbejdspladser i Næstved Kommune og 
er synlige.

Vi glæder os til at se dig!

Tilmeld dig her

https://www.naestvederhverv.dk/arrangementer/nytaarskur-2022/


PROGRAM
Kl. 15.00 
Ankomst og tid til netværk

Kl. 15.45 
Året der gik og året, der er i gang
v/ Carsten Rasmussen Borgmester

Kl. 16.00 
Næstved Erhvervsforening
v/ Helle Bjerregaard Andresen, formand for Næstved Erhvervsforening

Kl. 16.10 
Kåring af Årets Iværksætter 2022

Kl. 16.20-16.40 
Det danske paradoks
v/ Bodil Nordestgaard Ismiris

Kl. 16.40 - 18.00 
Hvorfor skal der flere kvinder i bestyrelser og ledelser?
v/ Anne Sophia Hermansen

Kl. 18.00 
Tak for i dag

Tid 
Onsdag den 20. april
kl. 15.00-18.00

Pris
Gratis

Sted
Ny Ridehus
Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Grønnegade 10
4700 Næstved 

Tilmelding 
Senest onsdag den 13. april
Tilmeld dig her

Anne Sophia HermansenBodil Nordestgaard Ismiris

https://www.naestvederhverv.dk/arrangementer/nytaarskur-2022/

