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Til samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer i VIBO 

9. september 2021

Konference for afdelingsbestyrelsesmedlemmer 

fredag d. 8. og lørdag d. 9. oktober 2021 

Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød 

VIBO inviterer til den årlige konference for afdelingsbestyrelser. Tilmelding – se næste side. 

Program: 
Fredag d. 8. oktober 2021 
Kl. 16.30 - 17.00 Ankomst, kaffe og brød 

Kl. 17.00 - 17.15 Velkomst v/ Birgitte Langballe samt introduktion til konferencen 

Kl. 17.15 - 18.45 Foredrag v/ Asger Fredslund fra SIRIUS 
Med udgangspunkt i sine erfaringer med slædepatruljen Sirius i Grønland og som 
FN-soldat i ”brændpunkter” rundt om i verden, tager Asger Fredslund os med gen-
nem det perfekte mix af eventyrlige fortællinger og lærerige værktøjer til samar-
bejde, omstilling og motivation.  

Kl. 19.15 Middag  
Kl. 21.00 Bandet 2alive spiller op til dans 

Kl. 24.00 Natmad 

Lørdag d. 9. oktober 2021 
Kl. 08.00 - 09.00 Morgenkaffe 

Kl. 09.00 - 10.30 Digital kommunikation i VIBO v/ Maj Sørensen, 
kommunikationsansvarlig i VIBO 
Vi har alle har været tvunget til at tænke kreativt de seneste 1,5 år, når det kom-
mer til at være i kontakt med hinanden. Hvad kan vi lære af det, hvor giver det 
mening at bruge digital kommunikation i VIBO, og hvad kræver det at komme i 
gang? Maj Sørensen tager os i hånden til en snak om muligheder og faldgruber 
med digital kommunikation – og fortæller lidt om, hvad VIBO har på vej. 
Kaffepause 

Digital kommunikation i VIBO fortsat 
Kl. 10.30 - 11.00 

Kl. 11.00 - 12.30 

Kl. 12.30 - 13.30 Frokost og hjemrejse (bussen afgår kl. 13.30) 

Med venlig hilsen 
Boligforeningen VIBO 
Uddannelse og Boligsocialt udvalg 
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Tilmeldingsblanket 

Konference for afdelingsbestyrelsesmedlemmer 

Vedrørende tilmelding 

Udfyld tilmeldingen her, og send den på mail senest fredag d. 24. september 2021 til Maja 
Rottbøll: mpr@vibo.dk eller tilmeld dig på tlf. 33 42 00 14.  

Husk venligst at fortælle, om du deltager i fællestransport fra og til Sankt Peders Stræde – og 
hvis du ikke overnatter på Pharmakon. 

deltager i konferencen d. 8. og 9. oktober 2021. 

 Sæt kryds 

Udfyld venligst (kan udfyldes direkte i felterne på skærmen): 

Undertegnede (fulde navn) 

Fra afdeling 

Deltager i fællestransport 

Overnatter ikke  

Andre bemærkninger 

Invitationen er sendt til medlemmer af afdelingsbestyrelsen, men suppleanter er også velkomne. 
For afdelinger over 100 lejemål dækker VIBOs fælles kursuskonto op til 5 personer, og for afde-
linger under 100 lejemål op til 3 personer. Hvis en afdeling ønsker flere end henholdsvis 3 eller 5 
deltagere, betaler afdelingen selv for de øvrige. 

Tilmeldingen er bindende og skal være VIBO i hænde senest fredag d. 24. september 2021. 
Konferenceafgiften er fastsat til 2.500 kr. pr. deltager. Ved udeblivelse vil afdelingen blive op-
krævet beløbet.  

Transport 
Det er muligt at deltage i fællestransport med bus for deltagere, der ikke kører selv.  
Bussen samler os op foran det tidligere hotel Fox på Jarmers Plads 3 fredag kl. 15.30, og den 
kører retur til Jarmers Plads 3 lørdag kl. 13.30 fra Pharmakon. 
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