WEEKENDKONFERENCE
FOR 6. OG 10. KREDS

6 . k r e d s
10.k r e d s

Dato: 21. og 22. september 2018
Sted: Kystvejens Konferencecenter, Grenaa

Så er vi klar med programmet for årets weekendkonference
og der er nu åben for tilmeldinger. Temaet for dette års
konference er:

Forandringsledelse
’Forandringsledelse, ledelse, der sigter på at forberede en
organisation eller virksomhed på indefra eller udefra kommende
forandringer.’ - Men hvad betyder dette i praksis? Og hvad
betyder det for vores sektor? Vi glæder os til at få nogle spændende indspark og inspiration til den videre debat af emnet.

Program
Fredag den 21. september 2018
14.00

Ankomst, kaffe/te/sandwich

15.00

Velkomst ved kredsformændene

15.05

	
Fremtiden

kommer … hurtigt
– hvordan agerer vi strategisk i en foranderlig verden

v. Ida Krogh Sjöholm, DareDisrupt Consulting
		Den teknologiske udvikling accelererer eksponentielt med uanede muligheder.
Med stigningen i hastighed kommer også et behov for overblik og at tage vigtige
strategiske valg. Ida Krogh Sjöholm arbejder i DareDisrupt med redskaber og metoder
for innovation og strategisk ledelse i verden af endeløse teknologiske gennembrud. Ida
Krogh Sjöholm giver indblik i, hvordan også vores virkelighed er under forandring

16.40

Pause

17.00	
Forandringsledelse i hverdagen
– hvad hulan gør de, som klarer sig bedre end andre?

v. Christian Jensen, Konsulentfirmaet Christian Jensen
Trivsel på jobbet handler om at få mennesker til at indgå i samarbejdsrelationer, så de
både er effektive, glade for arbejdet og trives på arbejdspladsen. Med denne tilgang giver
Christian Jensen os et vigtigt input til, hvordan vi kan arbejde med ledelse i hverdagen i
den almene sektor.

18.30

Pause

19.30

Middag

Kilde: forandringsledelse i Den Store Danske, Gyldendal. http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=235079
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Lørdag den 22. september 2018
6.00 – 9.00 Morgenmad
9.00

Morgenvækker

10.00

Pause med mulighed for at strække ben i de hyggelige omgivelser

11.15

Boligpolitisk orientering

12.45

Frokost og hjemrejse

v. Anne Villemoes
		Med en baggrund som uddannet journalist og med titler i bagagen som hhv. spindoktor,
pressechef & kommunikationsdirektør har Anne Villemoes bevæget sig hjemmevant i
politiske miljøer igennem flere årtier. Med humor som det foretrukne værktøj rusker hun
vores ideer om, hvad der er normalt.

		
Her
arrangeres nogle små ture ud i virkeligheden, hvor der blandt andet er mulighed for
at dyppe tæerne i havet eller at få lidt kunst ind under huden. Præsentation af samt
tilmelding til turene foregår under kredsweekendkonferencen.

v. direktør Bent Madsen, BL – Danmarks Almene Boliger

Tilmelding og praktiske oplysninger:
Tilmelding: Tilmelding skal foretages via din boligorganisation, og tilmeldingen er bindende.
Boligorganisationer kan tilmelde deltagere på hjemmesiden:
http://www.bl.dk/kurser-og-raadgivning/kurser/CoursePage?id=2018-0006
Der er plads til 160 personer. Fristen for tilmelding er 15. august 2018.

Deltagergebyr: Prisen for hele herligheden inkl. festmiddag, natmad, overnatning, morgenmad,
frokost, pauseserveringer og hygge er 2.550 kr. Hvis du overnatter hjemme, er prisen 2.150 kr.
Deltagergebyret opkræves på faktura, efter konferencen er afholdt.
Check-in/check-ud: Check-in fredag kan foretages efter kl. 14.00. Check-ud lørdag imødeses inden
kl. 10.00 (Bør foretages inden programstart)

Sted: Kystvejens konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa, Tlf. nr. 89 59 59 59.
Vi glæder os til at se jer.

På vegne af formandskaberne i 6. & 10. kreds
Mette Tams
Kredskonsulent
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