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DISRUPT OR DIE 

..……………og andre buzzwords 

Kom til Brogården ved Middelfart  
d. 30. og d.31 marts og mød: 

Den internationalt kendte robotspecialist Henrik Schärfe 

Samskabelsesbevægelsens grundlægger, professor Eva 
Sørensen 

● 

● 

……...og mange andre spændende oplægsholdere 

Store  
Netværksdag  
2017 
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Tid og sted 
Kurset gennemføres som et 2-dags internat kursus fra torsdag  
d. 30. marts 2017 kl. 9.30 til fredag d. 31. marts kl. 13.00 på 
 
Kursuscenter Brogaarden 
Abelonelundvej 40 Strib, 5500 Middelfart 
T: 6440 1700 
E: post@brogaarden.dk 
I: www.brogaarden.dk 
 
Pris 
Betalende medlemmer: 3.400,- kr. ex. moms. pr. deltager. 
Ikke-betalende medlemmer: 4.400 ex. moms pr. deltager. 
 
Prisen inkluderer undervisningsmateriale, undervisning, 
fortæring inkl. alle drikkevarer og ophold i enkeltværelse på kurset. 
 
Tilmelding 
Tilmelding snarest og senest d. 14. marts 2017 på  
info@upfrontnet.dk eller på tlf. 86 15 41 11. 
 
Tilmelding er bindende. 

UpFrontNet Aps 
Tendrupvej 20C 
8543 Hornslet 
att.: Jens Hanberg 
T: 86 15 41 11 
E: info@upfrontnet.dk 
W: www.upfrontnet.dk 



På  UpFrontNet´s netværksdage 2017 undersøger vi nogle af tiden buzzwords: 
Disruption og katalytisk innovation, samskabelse, cirkulær økonomi, collective 
impact. Hvad ligger der bag ordene? Hvad kan du som fundraiser bruge det til, 
når du skal designe fremtidssikrede projektkoncepter?  
 

Teknologier som Kunstig Intelligens (AI), Internet of Things ( IoT), BigData, 3D-

printning forandrer virksomheder, markeder og produkter. Nye forretningsmo-
deller – ofte med afsæt i ny teknologi - disrupter gamle etablerede virksomhe-

der. Aldrig før er det sket med samme hast som nu.  
 

Men det er ikke kun i den private sektor at disruption og teknologi skaber hasti-
ge omvæltninger. Disruption vil i den grad også udfordre den offentlige sektor. 

Fysisk borgerkontakt erstattes af nye digitale selvbetjeningsløsninger. Og robot-

ter har allerede gjort deres indtog i sundhedssektoren.  
 

Vores velfærd er under pres. Det offentlige må følge med nu, hvis vi skal mat-
che de mange nye krav både med hensyn til økonomi og til efterspørgslen på 

ydelser og kvalitet.  

 
Hvordan udnytter vi de nye teknologier i vores arbejde med at skabe et harmo-

nisk velfærds- og konkurrencedygtigt samfund? Hvordan sikrer vi at alle er med, 
at automatisering og teknologiudvikling ikke resulterer i endnu mere fremmed-

gørelse og ”Trumpism”. Og er der overhovedet villighed i det offentlige og 
blandt borgerne til at gå helt nye veje?  
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I år har vi den store fornøjelse art kunne 

præsentere en keynote speaker af internatio-
nalt format. Henrik Schärfe, MA & PhD i in-

formationsvidenskab, CEO og grundlægger af 
Foundation Autonomous.  

 

Som leder og grundlægger af Foundation 
Autonomous og som chefkonsulent i Vest-

himmerlands Kommune for Strategic plan-
ning of Disruptive Technologies er han den 

drivende kraft i det meget omtalte projekt om selvkørende Level 5 biler i Vest-
himmerlands Kommune.  

Keynote speaker: Henrik Schärfe 
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Henrik Schärfe er i offentligheden måske mest kendt for sit arbejde på Gemi-

noid.dk, Aalborg Universitets Geminoid Lab hvor han forskede i menneske-robot 
interaktion. Mange kan sikkert nikke genkendende til TV udsendelser, der viser 

en robotudgave af Henrik Schärfe i fuld størrelse. 

Det er med lige så stor fornøjelse, at vi kan præsentere en af samskabelses-

begrebets fremmeste eksponenter, professor Eva Sørensen, RUC. 
 

Eva Sørensen er en af de førende forskere indenfor Samskabelse og sammen 

med professor Jacob Torfing, initiativtager til en ny national samskabelsesbevæ-
gelse, som ser dagens lys i februar. Eva Sørensen vil fortælle om ”Samskabelse 

og disruption.” 

Professor Eva Sørensen om Samskabelse 

Program 

9.00  Ole Beck Lykkebo, analysechef, Center for Offentlig Innovation. Nye 

innovative samarbejdsformer i den offentlige sektor.  

10.00 Hanne Hørlyck, projektleder ”Et lettere liv”, Helsingør Kommune. 

Praktiske erfaringer med collective impact.  

11.00 Charlotte Holmer Kaufmanas, forretningsudviklingschef, Specialisterne 

”Socialøkonomi, social innovation og forpligtende samarbejder”.  

12.00 Frokost og afrejse. 

10.00 Keynote: Henrik Schärfe, CEO, Foundation Autonomuos. “I Jylland 

taler vi ikke om disruption - vi forventer den bare !” 

11.00 Carsten Christensen, fundraiser, Vesthimmerlands Kommune. 

”Katalytisk innovation i en mindre landkommune”. 

12.00 Frokost 

13.00 Eva Sørensen, professor, RUC. "Samskabelse og disruption". 

14.00 Mads Stubgaard-Schmidt, Regional Program Officer i Region Syddan-

mark. Innovationsfonden. 

15.00 Workshop 

18.00 Middag 

Torsdag d. 30. marts 

Fredag d. 31. marts 


