Saralyst Allé 55, 8270 Højbjerg, Telefon 8733 1050, www.bl.dk, mail bl@bl.dk
Den 14. december 2017

Invitation til Kredsmøde den 16. januar 2018

Beboerdemokrati og fællesskab
Bor du i en almen bolig i en af 8. kreds’ fire kommuner (Haderslev, Sønderborg, Tønder og
Aabenraa), og har du lyst til at bidrage til at fremme vilkår for beboerne i de almene boliger og
påvirke din kommunes boligpolitik, så er det tid til at overveje at melde dig som kandidat til
valget som kredsrepræsentant. Er du medlem af en afdelingsbestyrelse, en hovedbestyrelse
eller er du ansat i et boligselskab – og har du modtaget opbakning fra din organisation, så kan
du opstille som kandidat til kredsvalget. Find mere information på www.kredsvalg.dk.
Et anker i kredsarbejdet
Beboerdemokrati og fællesskab gør Danmarks almene boliger særegne og slagkraftige. Vi har
stærke traditioner for begge temaer, og de udgør en fundamental bestanddel bag de bidrag vi
leverer til den danske velfærdsstat. Jo flere vi er med, jo stærkere står vi. Det handler om at
deltage aktivt i alt fra afdelingsmødet til afdelingsbestyrelser over organisationsbestyrelse og
repræsentantskab til det tværgående arbejde i BLs 11 kredse.
Aftenens program omhandler, at beslutte sig for at ville forandring, om rekruttering af nye
medlemmer til et stærkt fællesskab, om hvordan der er plads til de erfarne og de nye. Bliv
inspireret til, hvordan du kan være med til at få flere aktivt med i arbejdet med at fremme vilkår
for BL – Danmarks Almene Boliger.
Det samlede program fremgår af næste side.

Tilmelding og fællesspisning
Forud for mødet er der mulighed for at deltage i fællesspisning fra kl. 17.00 mod egenbetaling.
Deltagelse i kredsmødet uden spisning er gratis. Kredsmødet starter kl. 17.30.
Tilmelding til mødet og spisningen er nødvendig i forhold til forplejning og det praktiske og skal
ske via din boligorganisation. Sidste frist for tilmelding er den 10. januar 2018.
Boligorganisationerne kan tilmelde enten via hjemmesiden på nedenstående link eller til Anita
Dainese på ada@bl.dk - tilmeldingsfristen er den 8. januar 2018.

http://www.bl.dk/kurser-og-raadgivning/kurser/CoursePage?id=2018-0069
Prisen for deltagelse i kredsmøde med spisning er 150 kr. pr. person og faktureres til
boligorganisationer efterfølgende.
Både ansatte og folkevalgte er velkommen til at deltage.
Vi håber, at rigtig mange vil tage imod invitationen.
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Program
Kl. 17.00

Spisning for de tilmeldte

Kl. 17.30

Velkomst v. formand Peter Nørkjær
Om arbejdet i 8. kreds
Om kredsvalg 2018

Kl. 18.00

Oplæg – Frivillighed og samarbejde – v. Poul Hansen
Poul Hansen
Gennem sine erfaringer som fodboldtræner, sportschef og sportskommentator har
Poul Hansen et unikt indblik i motivation, samarbejde, individet kontra kollektivet,
coaching og teamforståelse. Med dette i baggagen beskæftiger han sig som
foredragsholder med teamudvikling og med, at understøtte potentialer blandt
medarbejdere/ frivillige.
Med dette vue får vi inspiration til at samudvikle beboerdemokratiet og være med i
et stærkt fællesskab, - i afdelingen, organisation eller overvejer at stille op som
kandidat til valget til 8. kreds.
(Inklusiv 10 min. pause undervejs)

Kl. 20.00

Tak for i aften

Vi glæder os til en god aften.
Venlige hilsener

Repræsentanterne i 8. kreds

