WEEKENDKONFERENCE
FOR 3. OG 8. KREDS

3 . k r e d s
8 . k r e d s

Dato: 28. og 29. september 2018
Sted: Scandic Kolding

Når fællesskabet skaber værdi
Med ca. 560.000 almene boliger i Danmark – heraf mere
end 60.000 i 3. og 8. kreds – har den almene sektor
vægt. Sektoren fylder ikke alene ved antallet af boliger,
men også ved de mange engagerede beboerdemokrater
og medarbejdere. På årets weekendkonference udforsker
vi forskellige måder at omsætte engagementet til indflydelse. Derudover kan vi love dig en weekend med viden
og inspiration, nye mennesker i dit personlige netværk
og gode timer i selskab med andre aktive og engagerede
boligfolk fra Fyn og Sønderjylland.

Program
Fredag den 28. september 2018
15.00 – 16.00		 Indskrivning / Kaffe og kage
16.00 – 16.15		Velkomst ved kredsledelserne, introduktion til programmet
samt praktiske oplysninger
16.15 – 17.30		Boligpolitisk orientering

v. Bent Madsen, direktør, BL – Danmarks Almene boliger

17.30 – 17.45		 Stræk ben
17.45 – 19.00		 Hvordan får den almene sektor magt og indflydelse
				 lokalt og regionalt?

				 Debat i grupper
				Vi udfordres på vores vante forestillinger om lokalt demokrati og fællesskab af
lektor på Aarhus Universitet, Bertel Nygaard, medstifter af Medborgerne, Michael
Wulff, og iværksætter samt forandringsskaber, Jonathan Løw.

19.00			
Afrunding på dagens program
20.00			
Festmiddag
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Lørdag den 29. september 2018
07.00 – 09.00

Morgenmad

09.00 – 09.45

Vågn op og duft til forskelligheden

			

En lille tur gennem de mange forskelligheder i 3. & 8. kreds

09.45 – 10.15

Hvordan kommer vi ind ad døren?

10.15 – 10.30

Stræk ben

			Samfundsansvar er ikke noget, vi gør alene. Vi er i konstant kontakt med andre
firmaer, kommuner, borgere og politikere – og det er vi, fordi samarbejdet skaber
værdi. Med fokus på formidling stiller Lars L. Nielsen skarpt på, hvordan bliver
inviteret med ind til forhandlingsbordet.
			
v. Lars L. Nielsen fra Nielsen Network

10.30 – 12.00
Hvad gør vi i morgen?
			
Samfundsansvar er er en del af vores DNA, men hvordan løfter vi i fællesskab den
			

konkrete opgave?
v. Sille Krukow, Behavioral Design Team samt Annesophie Hansen og Mette Tams

12.00		
Frokost og afrejse

Praktiske oplysninger:
Check-in/check-ud:
Check-in kan foretages efter kl. 15
Check-ud skal foretaget inden kl. 12 (Bør foretages inden programstart)
(Der er mulighed for opbevaring af bagage i aflåst lokale.)
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