
KURSUSTILBUD 
- FOR MEDLEMMER AF AFDELINGSBESTYRELSEN

EFTERÅR 2018



Hjemmeside, 
Facebook og ALRUM

Du kan løbende komme med idéer til de forskellige medier.

Send en historie, et godt billede eller ring og fortæl os hvad der sker i 
din afdeling.
Mail: kommunikation@AL2bolig.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Mvh. Kommunikation
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Efterårets tilbud 2018

Ny i afdelingsbestyrelsen

Fra konflikt til dialog - del 2
Adfærd i konfliktsituationer

Regnskab og budget

Hvordan bruger du hjemmesiden?
(for webredaktør og formand)

Kurser hos BL

Strategispil  
(for afdelingsbestyrelsen - afholdes efter aftale) 

Sæt kulør på samarbejdet  
(for afdelingsbestyrelsen - afholdes efter aftale)

Demokratispil  
(for alle beboere i afdelingen - afholdes efter aftale)

Åben redaktion i Tranbjerg, Tilst og Hinnerup

Tilmelding
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EFTERÅRETS
TILBUD 2018

Kære beboerdemokrat 
Hermed en oversigt over hvad vi i AL2bolig kan tilbyde dig som medlem af afdelingsbestyrelsen 
og som aktiv i din boligafdeling.

Tilmelding senest 1 uge før
Tilmelding går gennem din afdelingsbestyrelsesformand, som retter henvendelse til kontakt-
personen for afdelingsbestyrelserne i AL2bolig senest én uge inden kursusafholdelse, og din 
deltagelse betales af afdelingens budget til kursusafholdelse. Kurserne afvikles ved mindst 10 
deltagere og max. 25 deltagere pr. aften. Deltagelse er efter ”først til mølle”-princippet. 

Helårlige tilbud
Har I som afdeling brug for en fælles kurs i spørgsmål om fx klima og energi, tryghed  
og sikkerhed, naboskab eller fællesarealer, boliger og bygninger eller beboerservice, kan 
vi anbefale at lade afdelingens beboere mødes rundt om de store spilleplader i et spil  
Demokratispil. Og I kan som afdelingsbestyrelse lægge en fælles overordnet strategi for  
jeres arbejde i bestyrelsen over et spil Strategispil. Endvidere kan I som afdelingsbestyrelse  
styrke samarbejdet og den interne kommunikation ved at lave en farvestilsananlyse, hvor I får 
afdækket, hvilke styrker de forskellige har i afdelingsbestyrelsen. Meld jer til ”Sæt kulør på sam-
arbejdet”.

Betaling
Arrangementer betales af afdelingens budget til kursusafholdelse. 

På gensyn!
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KURSUS 1
NY I AFDELINGSBESTYRELSEN 

Torsdag den 4. oktober kl. 17-20
Pris: 250 kr. (inklusiv forplejning)
Sted: AL2boligs administration, Langkærvej 2F, Tilst 
Tilmelding: Senest 1 uge før
Antal deltagere: max 25 personer. 

På dette kursus vil AL2boligs organisationsbestyrelsesmedlem Michelle Helgestad 
give de valgte et indblik i, hvordan beboerdemokratiet fungerer. Du bliver klædt på 
til din nye rolle som afdelingsbestyrelsesmedlem. Vi kommer blandt andet omkring:

Afdelingsbestyrelsens arbejde.
Ansvar, kompetencer og indflydelse på afdelingens drift og serviceniveau. 

Hvilke opgaver skal løses i en boligafdeling?
Hvordan, af hvem og med hvilke samarbejdspartnere?

Bestyrelsesmøder.
Hvordan afholder man gode bestyrelsesmøder?
Vi kommer ind på forretningsorden, indkaldelse, dagsorden, referat m.m. 
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KURSUS 2
FRA KONFLIKT TIL DIALOG - DEL 2

Torsdag den 25. oktober kl. 17-20
Pris: 250 kr. (inklusiv forplejning) - Betales af afdelingens kursusbudget 

Sted: AL2boligs administration, Langkærvej 2F, Tilst 
Tilmelding: Senest 1 uge før
Antal deltagere: max 25 personer  

Underviser er konfliktmægler Bjarne Friis. Kurset er tilrettelagt i forlængelse  
af kurset ’Fra konflikt til dialog’, som vi udbød i efteråret 2017. Det er ikke et krav, 
at du har gennemført kursus del 1 for at deltage i kursus del 2.

Kurset giver deltagerne en dybere indsigt i konflikters opståen, udvikling og hånd-
tering. Der bliver trænet i ledelse og løsning af konflikter. 

I løbet af aftenen bliver der arbejdet med kommunikation og adfærd i konfliktsitua-
tioner i form af øvelser og casearbejde. 

Indsend eksempler:
Aftenen kræver aktiv deltagelse i øvelser/casearbejde, og alle deltagere skal der-
for senest mandag den 15. oktober indsende en konkret konfliktbeskrivelse fra 
boligområdet til Bjarne (friis@pedersen.mail.dk). En kort beskrivelse af hvem, 
hvad, hvor osv. Selvfølgelig anonymt. Ingen vil blive hængt ud men lære af de 
konkrete konflikter. 

Du kan læse mere om Bjarne Friis på www.bjarnefriis.dk  
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KURSUS 3 
REGNSKAB OG BUDGET

Torsdag den 15. november kl. 17-20
Pris: 250 kr. (inklusiv forplejning) - Betales af afdelingens kursusbudget

Sted: AL2boligs administration, Langkærvej 2F, Tilst
Tilmelding: Senest 1 uge før
Antal deltagere: max 25 personer

På kurset går vi i dybden med detaljerne omkring afdelingernes budget
og driftsregnskab.

Årsregnskaber
Gennemgang af de seneste årsregnskaber. Hvad gik godt, og hvad
kan gøres bedre?

Henlæggelser og vedligehold
Hvad betyder fortiden for, hvordan vi skal budgettere driften?

Afdelingens vedligeholdelsestilstand
Hvilke krav må forventes i forbindelse med de næste 20 års drift
og henlæggelser?

Afdelingsbudgettet
Gennemgang af afdelingsbudgettets opbygning og sammenhænge
mellem vedligeholdelsesplaner, henlæggelser og tidligere års driftsresultater.
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KURSUS 4
HVORDAN BRUGER DU HJEMMESIDEN? 
- kursus for webredaktør og formand

Mandag den 1. oktober kl. 17 - 19
Onsdag den 28. november kl. 17 - 19
Pris: Det er gratis at deltage
Sted: AL2boligs administration, Langkærvej 2F, Tilst
Tilmelding: Senest 1 uge før
Antal deltagere: max 25 personer
Kurset vil især handle om, hvordan man som afdelingsbestyrelse kan in-
formere beboerne om, hvad der sker i afdelingen. Vi viser, hvordan afde-
lingens formand og webredaktør opretter nyheder, kalenderbegivenheder, 
billeder og anden information.

Alle spørgsmål til hjemmesiden er velkomne.

Vi glæder os til at se jer.

Mvh. Kommunikation
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KURSER HOS BL.DK
BL - Danmarks Almene Boliger

Læs mere om kurserne på www.bl.dk
Tryk på ”Kurser og Rådgivning” i øverste fane og vælg ”Kursuskalender”. 
Under ”Vælg målgruppe” trykkes på ”Valgte”.
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STRATEGISPIL
VÆRKTØJ TIL BESTYRELSESARBEJDET

Strategispillet har fokus på den overordnede strategi 
for en given boligafdeling. Af samme grund anbefales 
strategispillet udelukkende til afdelingsbestyrelser. 

Hvordan sætter I rammerne for jeres arbejde og 
organiserer udvalg og møder i bestyrelsen? 
Læg en overordnet strategi for arbejdet i jeres 
afdelingsbestyrelse.

Spillepladen ’Fremtidsfirkanten’ 

SÆT KULØR PÅ 
   SAMARBEJDET
Styrk samarbejdet og kommunikationen 
i jeres afdelingsbestyrelse.

Via en række spørgsmål afdækkes den 
enkelte deltagers foretrukne tænkestil 
og handlemåde. Det fører videre til en ind-
deling i forskellige farvekategorier ud 
fra overordnede fælles træk. Ved at kende 
hinandens farver kan man opnå større 
forståelse for hinandens stærke og svage 
sider og dermed styrke samarbejdet og 
kommunikationen i afdelingsbestyrelsen.

Sæt kulør på samarbejdet er en opfølgning på temadagen 2012. Her blev 
metoden præsenteret af Bo Schöler fra firmaet Abilon. 

AL2bolig har i dag flere konsulenter, der kan gennemføre en ”Sæt kulør på 
samarbejdet-session” sammen med netop din afdelingsbestyrelse. 
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DEMOKRATISPIL
HVOR SKAL VI HEN?

Spillet kan spilles med udgangspunkt i et af de seks temaer: ’Klima  
og energi’, ’Fællesarealer’, Boliger og bygninger’, ’Beboerservice’, ’Tryghed og 
Sikkerhed’ og ’Naboskab’. Men har arrangøren, typisk afdelingsbestyrelsen, 
behov for og mod på at udarbejde spillekort til øvrige emner, finder vi også ud af det. 

Spillet tager ca. 2 timer med pauser og en repræsentant fra AL2bolig vil sørge for 
fremdriften i spillet. 

Er der et tema, I trænger til at få talt igennem, så brug demokratispillet til at finde 
frem til, hvad I ønsker at prioritere i afdelingen. 

Demokratispillet er udarbejdet af boligorganisationen Domea.  

Klima og Energi

Fællesarealer

Boliger og bygninger

Beboerservice  

Tryghed og sikkerhed 

Naboskab  

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen/Domea.

TEMAVALG 

Hvordan vil vi i forholde os til energibesparelser, 
klimaforandringer m.v.? Både det vi gør i dagligdagen 
her og nu og hvad vi vil gøre i fremtiden.

Hvordan ønsker vi vores fællesarealer skal se ud og 
indrettes?

Hvordan vil vi nu og i fremtiden vedligeholde og sikre 
vores boliger og bygninger?

Hvilken service vil vi betale for, og hvad synes vi, det 
er vigtigt, at Domea tager sig af? 

Hvordan vil vi arbejde med tryghed og sikkerhed i 
afdelingen? 

Hvad er for os godt naboskab? Hvor meget skal vi 
komme hinanden ved? Skal vi gøre som hidtil, eller 
skal vi ændre noget for at forbedre naboskabet?

Kære Beboer.

Sæt ET kryds 

Klima og energi
Hvordan vil vi forholde os til energibesparelser, klimaforandringer 
m.v.? Hvad gør vi i dagligdagen her og nu, og hvad vil vi gøre i fremtiden?

Fællesarealer
Hvordan ønsker vi, vores fællesarealer skal se ud og indrettes?

Boliger og bygninger
Hvordan vil vi nu og i fremtiden vedligeholde og sikre  
vores boliger og bygninger?

Beboerservice
Hvilken service vil vi betale for, og hvad synes vi, det er vigtigt,  
at AL2bolig tager sig af?

Tryghed og sikkerhed
Hvordan vil vi arbejde med tryghed og sikkerhed i afdelingen?

Naboskab
Hvad er for os godt naboskab? Hvor meget skal vi komme  
hinanden ved? Skal vi ændre noget for at forbedre naboskabet?

TEMAER
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TILMELDING & AFTALER
Alle tilmeldinger og aftaler skal ske til formanden for din 
afdelingsbestyrelse. Formanden kontakter Kim Vester
hos AL2bolig. 

Bemærk at tilmeldingsfristen for kurser er 1 uge før kursusafholdelse!

Kontaktperson
Kim Vester
kv@AL2bolig.dk
88 80 51 63

ÅBEN REDAKTION 
Kig forbi med dine ideer til AL2boligs 
blad ALRUM og hjemmeside.
Her finder du os:

Onsdag den 19. september, kl. 9 - 17
Selskabslokalet Børupvej 225 i Tranbjerg

Onsdag den 26. september, kl. 9 - 17
Skovfaldet, Bakken 52 i Hinnerup

Onsdag den 3. oktober, kl. 9 - 17
Søhøjen 12 C i Tilst

Vi glæder os til at se jer!

Mvh. Kommunikation


