
  
 
   

 

 

 
 

BITVAdøgnet 24h 

den 7. – 8. november 2019 på 
Comwell Hotel Kellers Park, 

H.O. Wildenskovsvej 28, Brejning, 7080 Børkop 
 

Med en perlerække af knivskarp inspiration fra så forskellige 
oplægsholdere som Joan Ørting, Peter Qvortrup Geisling, Inger 
Støjberg m.fl. vil BITVAdøgnet 24h give indsigt i vidt forskellige 
emner som mental sundhed, balance mellem arbejdsliv og 
hjemmeliv, og give markante holdninger fra en værdikriger i op-
position. Aftenen afrundes med Kennet K fra Musikquizzen, der 
vil være vores quizmaster gennem kendte - og nok også ukendte 
musiknumre. 
 
Menuen på BITVAs årlige netværksdøgn er stærkt fagligt ind-
hold, netværk og masser af inspiration. Tag derfor gerne en kol-
lega med, så I er sikre på, at I får så mange gode pointer og in-
spiration som muligt med hjem fra BITVAdøgnet 24h. 
 
Deltagerprisen er kr. 3.000,- ekskl. moms pr. person for oplæg, 
forplejning og overnatning. 
 
Tilmelding snarest muligt og senest den 15. oktober 
2019 på BITVAs hjemmeside under arrangementer – efter 
først til mølle-princippet. Husk at tilmeldingen er bindende. 
 
Vi ser frem til et spændende BITVAdøgn i godt samvær på tværs 
af hele BITVA – vel mødt! 
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Inger Støjberg begyndte sin politiske karriere i Viborg Amtsråd, 
hvor hun blev valgt i 1994. Siden 2001 har Inger Støjberg været 
medlem af Folketinget. Den politiske karriere har været alsidig 
med bl.a. følgende poster: 

• Udlændinge- og integrationsminister, 2016- 2019 

• Udlændinge-, integrations- og boligminister, 2015-2016 

• Beskæftigelsesminister, februar-2011 

• Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling, 2009-2010 
 

Politisk ordfører 2014-2015 og 2007-2009, fødevare-, familie- og 
forbrugerordfører 2005-2007. Formand for Økontaktudvalget 
2003-2005. Medlem af Europarådets Parlamentariske Forsam-
ling 2001-2005. Næstformand for Venstres folketingsgruppe 
2005-2007. Retsordfører 2019. 
 
 

 

Joan Ørting er uddannet teaterinstruktør. Hun har bl.a. været in-

struktør ved Gladsaxe børne- og ungdomsscenen Gawenda. Joan 

Ørting har også undervist i dramatik på flere højskoler. Senere ud-

dannede Joan Ørting sig til sexolog, kognitiv terapeut, life-coach 

og meditationslærer. Om det at blive ældre siger Joan Ørting: ”Det 

var skønt at blive 40 og endnu skønnere at blive 50.” Så det at blive 

ældre er således heller ikke noget tabu for Joan Ørting. 

 

Peter Jørgensen blev udnævnt til adm. direktør som 25-årig, 

med ansvar for Europas førende forhandler af entertainment pro-

dukter. Var senere som CSO den kommercielle eksekverer af en 

global turnaround i en international producerende mærkevare-

virksomhed i 25 lande. Etablerede direkte import fra Østen med 

store besparelser - reducerede som CSO-lageret med 50% i værdi, 

15.000 paller – gik fra agent, til direkte forretning i go-to-market 

strategi – har etableret filosofien ”rigtig travlt = travlt med det rig-

tige” = identificering af dårlig omsætning. 

 

 

Peter Qvortrup Geisling er hele Danmarks højt begavede og 

dygtige TV-læge med uddannelser både som journalist og læge. 

Han har i årevis fungeret som DR’s lægefaglige ekspert, hvor han 

blandt andet har oplyst danskerne om sundhed, sygdomme og veje 

til et bedre helbred i programmerne ”Lægens Bord”, ”Diagnose sø-

ges”, ”Ha’ det godt”, ”Aftenshowet”, ”Gal eller Normal” og i ”Sund-

hedsmagasinet”. Samtidig er Peter sundhedskorrespondent på TV 

Avisen. 

  



                               
 

Konferenceprogram den 7. – 8. november 2019 

Den 7. november 
 

11.30 – 13.15 Gruppemøder (individuel mødestart for de enkelte grupper) 

13.15 – 13.30 Kort pause 

13.30 – 14.45 

 

Brian Mikkelsen, vil fortælle om Dansk Erhvervs samarbejde med den 

nye regering, herunder hvad er anderledes end den forrige regering og om, 

hvordan får Dansk Erhverv spillet sine holdninger på banen konkret i 

samarbejdet med de nye ministre? Hvordan kommer handelsvirksomhe-

der bedre på landkortet? Endvidere vil Brian Mikkelsen fortælle om det 

strategiarbejde, der har pågået i Dansk Erhverv og i den sammenhæng 

brancheforeningernes betydning, specifikt BITVAs. Hvordan tiltrækker vi 

sammen relevante medlemmer og brancheforeninger? Hvordan kan bran-

cheforeningerne støtte op om politiske dagsordener indenfor henholdsvis 

”Morgendagens arbejdsmarked”, ”Digitalisering og teknologi” og ”Sam-

fundsbidrag”.  

14.45 – 15.15 Kaffe og kage samt indtjekning  

15.15 – 16.45 

 

Inger Støjberg, retsordfører for Venstre, besøger brancheforeningen 

BITVA. Her vil hun tage os med bag Christiansborgs tykke mure. Hun vil 

fortælle om sin vej ind i dansk politik, livet som politiker på Christians-

borg, om at være minister og om nogle af de ting man normalt ikke ser. 

16.45 – 17.00 Kort pause 

17.00 – 18.30 

 

Joan Ørting, ”Energi på jobbet og glæde i hjemmet – balancen 

mellem arbejdsliv og hjemmeliv” 

I gamle dage var arbejdet noget, der skulle overstås, og festen lå i fritiden. 

I dag er den på arbejdet: Det er her vi udlever og udfolder os selv – og i vo-

res fritid lader vi op til arbejdet. Vi har uddannet os til vores arbejde, men 

har ingen uddannelse til at klare livet på hjemmefronten. Tit føler vi os 

magtesløse, og kommer til at prioritere arbejdet og den selvtillid, vi finder 

der, frem for hjemmelivet. 
 

Oplev Joan Ørting for fuld udblæsning, når hun sætter fokus på vigtighe-

den af god kommunikation og overskud – også i en fortravlet hverdag. 

Hun giver redskaber til at få mere glæde ind på hjemmefronten og mere 

bevidsthed omkring konflikter, der handler om træthed, manglende sex-

lyst og dårligt humør. 
 

18.45 –  Velkomstdrink og middag 

Ca. 21.00 –  

 

Kenneth K, ”Musikquizzen” 

Kenneth K er vært på det populære radioprogram Musikquizzen, som han 

har bestyret siden januar 2006. Når Kenneth K sætter sig bag radiopulten 

og starter Musikquizzen har han mere end 500.000 lyttere med sig. Der 

kommer eksempler på nogle af de dygtigste quizdeltagere, og eksempler 

fra en af de dårligste nogensinde (og man bliver overrasket!). 
 

Kennet K styrer quizzen med hård hånd, og vi kan forvente en sjov aften, 

hvor vi i mindre hold dyster i forskellige musikgenre og perioder. 

 

 
 
 

 

   



                               
 
Den 8. november 

 

          – 8.45 Morgenmad og udtjekning 

9.00 – 10.30 Peter Jørgensen, ”Danmarks Korteste Uddannelse” 
Kurset gør endegyldigt op med den traditionelle sælgertype og afdækker sam-
tidig krav til såvel medfødt som tillært talent. Med brugbare eksempler fra 
hverdagen, går du fra kurset klogere på hvordan du bruger elementerne i dit 
eget liv, og med svar på hvorfor sælgere altid kan sælge det de ikke har. 
 

10.30 – 10.45 Kaffe 

11.00– 12.00 

 

Peter Qvortrup Geisling, ”Stress af med TV-lægen” 
Stress bliver det næste årtis store folkesygdom. Antallet af stressramte er eks-
ploderet de senere år, og det handler om at passe på sig selv og være op-
mærksom på den mentale sundhed. Men hvordan kan man genkende stress? 
Book et foredrag med Danmarks egen TV-læge og hør, hvilke symptomer du 
skal være opmærksom på, hvilke faktorer der øger chancen for stress – og 
hvad du kan gøre ved det. 
 

12.15 - Frokost og farvel 

  
 

 


