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Erhvervsklub

Invitation til foredrag,  
events og et stærkt netværk



Kære virksomhed
Mit navn er Kaj Flyger, og jeg er den nye Klubchef i Svømme
klubben KVIK Kastrup. Jeg er i fuld gang med at etablere  
en erhvervsklub, som favner bredt mellem flere forskellige 
former for virksomheder og meget gerne lokale virksomheder,  
så vi kan støtte hinanden.

Før jeg kom til KVIK Kastrup, arbejdede jeg i en konsulentvirksomhed ved navn  
Lindeblad, hvor jeg beskæftigede mig med lederudvikling, bl.a. i Lego og Væksthus 
København. Sidste sted, var jeg med til at undervise mere end 400 små og store  
mellemstore virksomheder i et forløb ved navn Vækst via Ledelse. Jeg har opnået  
at disse virksomheder øgede deres indtjening med mere end 25% efter endt forløb.

I dag er jeg som sagt, Klubchef i KVIK Kastrup. Her vil jeg gerne dele min viden i  
forhold til mit arbejde med de mere end 400 små og mellemstore virksomheder.

Et medlemskab i KVIK Kastrups erhvervsklub koster 5.000 kr. om året, med 
minimum 6 – 7 møder af forskellig karakter som foredrag, udflugter, m.m. I det nye 
år vil der være arrangementer og foredrag som vil blive udbudt til medlemmerne i 
erhvervsklubben samt en ledsager pr. arrangement. Vi bestræber os på at 
overholde  Coronarestriktionerne ifølge sundhedsministeriet, og vi vil derfor forud 
for hvert  arrangement kontakte tilmeldte herom.

Med venlig hilsen

Kaj Flyger
Svømmeklubben KVIK Kastrup, Klubchef,
www.kvikkastrup.dk

Events 2021/2022
•  Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv.

• Ulrik Wilbek, borgmester i Viborg og tidligere Håndbold Landstræner.

• Andreas Vetö, underholdningsorkesteret spiller og drager parallel til ledelse.

•  Flemming Petersen, superliga træner fra FC Nordsjælland snakker om kultur  
og talentudvikling og drager parallel med jeres virkelighed, i ledelsen af jeres 
virksomheder.

•  Lars Bæhrenz, flyveinstruktør snakker om jagerpilotuddannelsen på 
flyvestation Karup og det at komme igennem nåleøjet.

• Christian Johansen, 6 gange Gazelle prisvinder, fortæller om hans nyeste idé.

• Allan Andersen, borgmester i Tårnby Kommune.

•   Jacob Lindeblad, ejer af konsulenthuset Lindeblad, fortæller om ledelse af 
medarbejdere og om at signaturpræstere. Jacob har en baggrund fra 
svømmeverdenen som klubtræner og i år 2000 fik han flest svømmere med til 
OL på grund af han træningsmetoder, der kan overføres til virksomheder.

•  NielsJørgen Jørgensen, Cheftræner KVIK Kastrup, taler om ledelse af unge 
mennesker, dedikation og målrettethed som svømmerne har i KVIK.

•  Kaj Flyger, klubchef i KVIK Kastrup, taler om betydningen af at kende og forstå 
sine medarbejdere og giver gratis værktøj til brugen af dette i jeres virksomhed.

•  Claus V. Hemmingsen, Chairman of the Board of Directors, DFDS A/S, og 
Maersk Drilling (The Drilling Company of 1972 A/S).

Derudover tilbyder vi:

•  Besøg på Copenhagen Destilleri, som bl.a. har fået kåret deres Gin, som den 
bedste i Europa.

•  Globus Wine og Christel Flyger, vinsmagning hos nordens største vinimportør 
som serverer deres bedste vine.

• Yoga for erhvervsledere v. Bolette Niebe.

Du kan tilmelde dig erhvervsklubben igennem Kaj Flyger på: 
telefon 41 17 90 12  
email: klubchef@kvikkastrup.dk

Vi ser frem til at møde dig og vi er sikre på, at du vil opnå en fordel 
ved at deltage i vores arrangementer.




