
Ledelse med 
180 km/t ...

Book en timeout med inspiration
og nytænkning så du får
mere fart i din virksomhed!

Hvem er vi?
JEANNETTE KVICK, Maribo

Flersproget skolelærer, partner i Kvick
& Kolbe’s Rallyparts, handcaphjælper,
initiativtager i Motorsport for Life, 
foredragsholder, og instruktør i Micro
Rally-projekt samt codriver og naviga-
tør i national og international rally
siden 2000. 

Dobbelt dansk rallymester, codriver 
i VM-seriens første all female 
rallyteam, vinder af den spanske 
Female Cup på grus 2016, to 
klassesejre i Scottish Rally 
Championship. Deltager i bl.a. den
paneuropæiske TER-turnering, 
DM-rally og rallysprint. 

EVABETH MØNSTER, Bredsten

Direktør og ejer, LMI Danmark A/S. 
Har arbejdet med leder- og 
organisationsudvikling i 30 år. 

Har været personlig sparringspartner
for 385 ledere på alle niveauer og
gennemført udviklingsprojekter i flere
end 400 virksomheder. 
Tildelt flere priser for vækstskabende
resultater. Sidder i flere bestyrelser og
er medlem af DI’s Women On Board. 

Uddannet indenfor pædagogik, 
organisationsudvikling, idræt og 
gymnastik samt sygepleje. 
Soroptimist og spejderven. 



- ledelse, overblik, beslutningsproces  og autoritet

- strategi, risikovurdering og forandring

- ansvar, risikovurdering og produktivitet

- coaching, teambuilding og værdier i praksis

- kommunikation og konflliktløsning

- psykisk arbejdsmiljø og stresshåndtering 

- tips og tricks 

Gør sporty business 
til en livsstil!
Er din virksomhed på rette vej og
er der styr på ledelsen? 
Eller tøver du med at tage 
hurtige og rigtige beslutninger,
fordi forhastede og forkerte 
afgørelser kan forvandle succes
til fiasko?

Hænger foretagendet i bremsen,
kan det skyldes mangel på 
effektivt værktøj til forbedring 
af virksomhedens styring!

Book en timeout med Evabeth 
Mønster og Jeannette Kvick og
få koordinater til effektivisering
og fremgang - til optimeret 

ledelse og business med fart på!

Selv med risiko for at slå 10 
kolbøtter med 180 km/t, gælder
det om at være parat til at 
udnytte enhver chance for
fremgang og succes. 

Så hvordan du får det bedste 
udgangspunkt for at gribe 
chancen, mens den  stadig 
er der ...

En timeout med Evabeth 
Mønster og Jeannette Kvick 
er genvejen til inspiration 
og nytænkning omkring Kontakt for booking
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Trænger du til en timeout med nye synsvinkler,
tanker, ideer og stimuli? Så ring eller skriv til os!

Jeannette Kvick
Tlf. 50 45 74 16 
E-mail: jeannette_kvick@hotmail.com

Evabeth Mønster
Tlf.: 40 40 30 22 
E-mail: em@lmi.dk


