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S. 10 | MED KRISTIN

Hjemmeside, 

Facebook og ALRUM 

Kom med dine ideer! 

Send os 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!  

De bedste hilsner 
Kommunikation 

mailto:kommunikation@AL2bolig.dk
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EFTERÅRETS 

TILBUD 2020 

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 skal ske ved henvendelse til Kim Vester i AL2bolig senest en uge før afholdelse. Kurset 

afvikles ved mindst 10 deltagere og max. 25 deltagere og foredraget afvikles ved mindst 10 og 

max. 50 deltagere. Deltagelse er efter ”først til mølle” princippet. 

Betaling 

Arrangementerne betales af afdelingens budget til kursusafholdelse. 

På gensyn! 
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KURSUS 

FRAFLYTNING 

Torsdag den 29. oktober kl. 17-20 

Pris: 250 kr. (inklusiv forplejning) - Betales af afdelingens kursusbudget

Sted: AL2boligs administration, Langkærvej 2F, Tilst 

Tilmelding: Senest 22. oktober 

Antal deltagere: Max. 25 personer 

På kurset vil jurist Anna Møller Christensen og synsinspektør Max Skjoldborg 
give jer et indblik i, hvad der sker ved en fraflytning. 

Hvordan synes et lejemål ved fraflytning? Hvordan sker prissætningen? Hvad 
klages der over, og hvordan fungerer systemet? Dette er nogle af de spørgsmål, 
I får svar på i løbet af kurset. 
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FOREDRAG 

Vild Med Vilje 

Torsdag den 19. november kl. 17-20 

Pris: 250 kr. (inklusiv forplejning) - Betales af afdelingens kursusbudget

Sted: Selskabslokalet i Petersminde, Åbyhøjgård 40, Åbyhøj     

Tilmelding: Senest 12. november 

Antal deltagere: Max. 50 personer 

Vild Med Vilje er en bevægelse for alle, der vil gøre en konkret og lokal forskel for 
at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Vild Med Vilje handler om at 
skabe for ændringer gennem vidensdeling og handling. Målet er at få vildhed og 
natur ind der, hvor mennesker bor, arbejder og leger. Vild Med Vilje indgår 
partnerskaber med virksomheder, kommuner, foreninger og institutioner. 

Foredraget afholdes i Petersmindes selskabslokale, men er åbent for bestyrelser fra 
alle vores afdelinger. 

Læs mere om Vild Med Vilje her: www.vildmedvilje.dk 
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KURSER HOS BL.DK 
BL - Danmarks Almene Boliger 

Se årets kurser nedenfor og læs mere om kurserne på www.bl.dk Tryk på 

”Kurser og netværk”. 

Under ”Vælg målgruppe” trykkes på ”Valgte”. 
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http://www.bl.dk/


TILMELDING & AFTALER 

Alle tilmeldinger og aftaler skal ske til 

Kim Vester, AL2bolig. 

Bemærk at tilmeldingsfristen for kurser 
og foredrag er 1 uge før afholdelse! 

Kontaktperson 

Kim Vester 

Mail: kv@AL2bolig.dk 
Telefon: 88 80 51 63 

mailto:kv@AL2bolig.dk



