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Så er det nu, du skal tilmelde dig … 
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Medlemskursus  
d. 15.-16. november 2019 
Hotel Frederiksdal,  
Frederiksdalsvej 360, Kgs. Lyngby 
www.sinatur.dk 
 

 
 
 
Program 
 

Fredag d. 15. november  
  
 Ankomst og indkvartering  
Kl. 15.00 Eftermiddagskaffe/the m. kage 
Kl. 16.00 Velkomst v/formand for Allerød - Hørsholm 

Lærerforening Ole Andreasen 
Kl. 16.15-18.15  Danmark 2020 til 2030 – Megatrends som påvirker 

det danske samfund ved Carsten Beck 
Kl. 19.00 3 retters middag* 
Kl. 21.00 Aftenkaffe/the 

Kollegialt samvær  
 
 

Lørdag d. 16. november 
 
Kl. 07.30 Morgenmad 
Kl. 09.00-09.45 Nyt fra DLF og det kommende hovedstyrelsesvalg 

ved Regitze Flannov 
Kl. 10.00-12.00 Mening og motivation ved Søren Holmgren 
Kl. 12.00 Frokost* 
 Farvel og tak for denne gang 
 
Læs om de 3 indlægsholdere på bagsiden. 
 
* Incl. 1 vand til frokost og 3 glas vin til middag pr. deltager  
– baren er på egen regning 
Vi gør opmærksom på, at kurset er inkl. frokost lørdag,  
som vi håber, I alle deltager i 
Ret til mindre ændringer i programmet forbeholdes 
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Lidt praktisk: 
 
Indkvarteringen sker i dobbeltværelser.  
Vi tilstræber, at man bor sammen med én  
fra egen skole.  
Der kan selvfølgelig ønskes sovemakker, 
men endelig fordeling foreligger først 
endelig ved kursets start. 
 
Transport til og fra Frederiksdal sørger deltagerne selv for. 
 
Der sker en forholdsmæssig fordeling af pladserne til skolerne. 
I tilfælde af overtegning til kurset vil Kredsstyrelsen foretage 
lodtrækning om pladserne. 
 
Alle tilmeldte vil senest i uge 40 modtage en mail, der bekræfter 
optagelse på kurset eller opskrivning på venteliste. 
 
Tilmelding på nedenstående blanket, der afleveres til din TR  
senest den 17. september 2019. 
 
 

………………………………………..………………...…………..….     
 

 
Navn:   
 
Privat adresse:   
 
Skole/tjenestested:   
 
E-mail:   
 
Vil gerne bo sammen med:   
 
Jeg ønsker at stå på venteliste ved overtegning:    Ja___     Nej___ 
 
Underskrift   
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Foredragsholdere 
 

 

Carsten Beck 
Director/Futurist 
Instituttet for Fremtidsforskning 
 

Carsten Beck har arbejdet med megatrendsanalyser og scenarie 
processer på Instituttet for Fremtidsforskning siden 1990. 
Samarbejdspartnerne inkluderer kommuner, fagforeninger, virksomheder, 

frivillige organisationer m.fl.  
Carsten har arbejdet i 30+ lande, og holder 30-40 foredrag om året om fremtidens 
samfund.  
Se mere om Instituttet for Fremtidsforskning på www.iff.dk. 

 
 

Regitze Flannov 
Medlem af Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse 
Næstformand i Overenskomstudvalget  
 

Regitze Flannov blev valgt til hovedstyrelsen første gang i 2012 og har de 
seneste 4 år været næstformand i Overenskomstudvalget, hvor hun 
arbejder med velfærd og overenskomststof. Hun har endvidere arbejdet 
med ligestilling og blev i januar 2019 udpeget til en plads i den nye 
hovedorganisation FH´s Familie- og ligestillingsudvalg. 

Da Regitze er en del af FAK Kredsene i Nordsjælland, som er hendes bagland i forhold til 
hovedstyrelsesarbejdet, deltager hun i alle deres fælles møder, hvor de debatterer 
foreningens politik. 
 

 
 

Søren Holmgren 
Foredragsholder, konsulent og forfatter 
 

Søren Holmgren er med langt over 1000 afholdte foredrag i løbet af sin 
foredragskarriere en af de mest efterspurgte og erfarne 
foredragsholdere i landet og har ligeledes brudt igennem på den 
internationale foredragsscene med mange udenlandske kunder i sin 
portefølje. 

Fælles for Søren Holmgrens mangefacetterede bedrifter, er det værdisæt, han bygger sin 
forretning og sine relationer på, og som gennemsyrer alt, hvad han kaster sig over, 
nemlig kvalitet, professionalisme, høj etik, integritet og ikke mindst humor. 
Hans CV rummer bl.a.: 

 To olympiske guldmedaljer fra Sydney 2000 og Athen 2004 i et boldspil for blinde - Goalball 

 JCI-prisen TOYP (The Outstanding Young Person – award) 

 Mentor i flere forskellige mentor- og støtteprogrammer 

 Bogen ”Blind tillid”, der udkom i 2009 

 Mentaltræner for både elitesportshold, unge talenter og etablerede landsholdsspillere 

 Ledelseskonsulent hos nogle af Danmarks største virksomheder 
 

 
 

Vi venter på dig på Frederiksdal 
 

_______________________________________________________________________ 

Kærvej 8, 3450 Allerød    48 17 04 50    029@dlf.org    www.dlfkreds29.dk 

http://www.iff.dk/

