
       NoDig Infra kom godt fra start 

          Af Matilde Hagebro og Tina Juul Madsen    

 

Salen emmede af ord som videndeling, 

innovation, klimatilpasning, formidling, 

metodevalg og indbyrdes relationer, da Kick-

Off årsmødet for det nye netværk NoDig 

Infra fandt sted onsdag den 16. -17. marts på 

Radisson Blu H.C. Andersens Hotel i 

Odense. Deltagerne fik mulighed for at få 

viden og indvirkning på etablering af det nye 

netværk. 

 

Mødets omdrejningspunkter var faglige 

temaer, så vel som relations skabelse i 

netværket. Der var bl.a. inspirationsoplæg om 

Udbudsparadigme, Kontrolordninger og den 

fremtidige Letbane i Odense.  

 
 

Executive coach, facilitator og underviser 

Rikke Hartmann Bossen, fra Hartmann 

Bossen Consulting holdt et inspirerende 

oplæg om hvordan der skabes merværdi i 

netværket gennem inspiration. Rikke har over 

16 års erfaring med executive coaching og er 

ligeledes associeret partner i Instituttet for 

Fremtidsforskning, og bestyrelsesmedlem i 

Lederne. 

 

Rikke fortalte om Konceptet ”Legendarisk  

Lederskab” som bygger på fire principper: 

Autenticitet, Bæredygtighed, Formål og 

Kommunikation. Efterfølgende gav hun 

indsigt i og understregede vigtigheden af 

netværk. Hvordan de kan skabe vækst. At 

der er mulighed for problemløsning ved at 

være åben for nye perspektiver og syn. 

Hvordan man udfordrer hinanden og deler 

viden. At netværk handler om lysten til at 

give/hjælpe samt villigheden til at lære og 

modtage. 

 
 

”Det der med at have en intention med det vi 

gør. Når vi stiller interessante spørgsmål og 

lytter interesseret – så sker der noget. Det 

rykker. Når vi tør at stille spørgsmål. Når vi 

tør at komme tættere på – og når vi ligger 

noget interessant på bordet og udfordrer.” 

 

Rikke opfordrede og udfordrede deltagerne til 

mødet igennem øvelser, motivation og 

spørgsmål som skabte refleksion hos de 

enkelte deltagere.  



 
 

”Hvordan udnytter du konstruktivt dit 

netværk?” spurgte Rikke, og berørte 

dybereliggende emner så som strategisk 

networking, kendetegn hos netværk der 

virker, tillid samt praktiske tips i netværk og 

erfagrupper.  

 

Rikke faciliterede processen med at opdele 

netværket i mindre grupper. Deltagerne blev 

spurgt hvad deres mest kritiske behov var, 

hvorefter de skulle placere sig ved netop den 

tematik. Efterfølgende skulle de rykke hen til 

den tematik som gjorde dem mest nysgerrige. 

Ved tredje runde havde alle deltagerne 

placeret sig og der var fundet en tovholder i 

hvert interessenetværk.  

 

Takket være engagerede deltagere, kunne 

førstedagen afsluttes med etablering af 

følgende interessenetværk:  

Tunnelering 

Udbud og paradigmer 

Planlægning 

Uddannelse 

Drikkevandsledninger 

Kommunikation og formidling 

Innovation og udvikling 

Klimatilpasning 

Internationalt samarbejde  

 

Dagen afsluttedes med middag og socialt 

samvær – så ja, vi bevarede fokus på de 

indbyrdes relationer!  

 

Dag 2 stod på høj sol og blå himmel, da 

VandCenter Syd inviterede på bygge-

pladsbesøg i Odenses historiske bydel og 

fortalte hvad byomdannelsesprojektet ’Fra 

Gade til By’ betyder for vand og kloak 

området. 

 

 

Hvem er vi? 

 

NoDig Infra er et nyt netværk under DANVA-

paraplyen, hvor engagerede medlemmer i 

netværket ønsker at formidle og udvikle 

opgravningsfrie løsninger i samråd med den 

danske vand- og afløbsbranches 

fællesforening. 

 

Vil du vide mere! 

Kontakt: Tina Juul Madsen 

Mail: tina@juul-consult.dk 

Mobil: +45 5089 4489 


