22. marts 2022

Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer
Er du ny i afdelingsbestyrelsen, eller har du lyst til at udvide dit kendskab til, hvad det vil
sige at sidde i en afdelingsbestyrelse i VIBO?
Så er du hermed inviteret med på kurset ’Ny i afdelingsbestyrelsen’, der finder sted fredag
d. 8. til lørdag d. 9. april 2022. Kurset er med overnatning på det skønne Pharmakon i
Hillerød.
Her får du indblik i, hvad det vil sige at sidde i en afdelingsbestyrelse i VIBO, og hvordan du og din
bestyrelse håndterer udfordringer i afdelingen. Du får også en grundlæggende viden om
beboerdemokratiet i VIBO.
Vi gennemgår, hvilket ansvar og hvilke opgaver man har som afdelingsbestyrelse, ligesom vi også
taler om samarbejdet og ansvarsfordelingen mellem bestyrelse, driftsmedarbejdere og VIBOs
administration.
På kurset er afdelingens økonomi også på dagsordenen – hvad er jeres rådighedsbeløb, hvordan
kan du og din bestyrelse få overblik over afdelingens økonomi i VIBOs selvbetjening og meget
mere.
Vi fortæller også om det boligsociale arbejde i VIBO – og så har du rig mulighed for at stille
spørgsmål.
Mød andre afdelingsbestyrelser
Ud over det mere officielle indhold, giver kurset dig en unik mulighed for at møde VIBOs
organisationsbestyrelse samt andre nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer i VIBO. Det er en god
anledning til at stille spørgsmål og udveksle ideer og viden, ligesom det gør dig klogere på dit
hverv som medlem af en afdelingsbestyrelse i VIBO.
Hvem kan deltage?
Kurset er henvendt til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller til dig, der ikke tidligere har
deltaget.
Med venlig hilsen
Boligforeningen VIBO
Udvalget for uddannelse og boligsocialt arbejde
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Program for kursus for nye
afdelingsbestyrelsesmedlemmer
fredag d. 8. og lørdag d. 9. april 2022
Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød
Fredag d. 8. april
15.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30

Afgang med bus fra Sankt Peders Stræde(ved Jarmers Plads)
Ankomst og indkvartering, kaffe m. kage
Velkomst og orientering om Boligforeningen VIBO
v/ formand Birgitte Langballe

17.30 - 18.00

Hvad kan, må og skal vi som afdelingsbestyrelse
v/ formand Birgitte Langballe og næstformand Frank Jensen

18.00 - 18.45
18.45 - 19.15
19.30

Gruppearbejde
Opsamling på gruppearbejdet
Middag

Lørdag d. 9. april
08.00 - 09.00
09.00 - 12.00

Morgenmad
Formiddagens program v/ VIBOs organisationsbestyrelse
Årshjul og økonomi for afdelingsbestyrelsen, herunder
rådighedsbeløb og sociale aktiviteter.
• Hvad er driftsafdelingen, og hvordan fungerer et samarbejde
med driften.
• Hvad er den boligsociale afdeling og deres opgave.
Spørgsmål fra afdelingsbestyrelsesmedlemmerne
• Afrunding
(Der er kaffepause i løbet af formiddagen)
•

12.00 - 13.00
13.00

Frokost
Hjemrejse - busafgang
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Tilmelding
Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer
fredag den 8. og lørdag den 9. april 2022
Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød
Tilmeld dig ved at sende en mail til Maja Rottbøll, mpr@vibo.dk med:
•
•
•
•

Emnefelt: ’Ny i afdelingsbestyrelsen’
Navn
Afdeling
Om du vil køre med bussen fra VIBO fredag kl. 15.30, eller om du selv transporterer dig til
Pharmakon

Ellers er du velkommen til at ringe til Maja på 33 42 00 14 og tilmelde dig.
Tilmelding skal ske senest d. 1. april 2022. Tilmeldingen er bindende.
Praktisk om tilmelding
Udgiften for deltagelse på kurset betales via VIBOs fælles kursuskonto. Ved udeblivelse opkræves
din afdeling dog deltagerudgiften på kr. 2.500 pr. deltager.
Vi har arrangeret fællestransport fra VIBO, Sankt Peders Stræde (bussen holder ved Jarmers
Plads) fredag d. 8. april kl. 15.30 og hjemtransport lørdag den 9. april kl. 13.00.
Der er indkvartering samt servering af en kop kaffe/brød fra ankomsttidspunkt til kl. 17.00.
Der er mulighed for, at suppleanter også kan deltage i kurset. Afdelingsbestyrelsen sørger for
eventuel tilmelding af suppleanter.
Bemærk at der fra afdelinger med under 100 boliger kan deltage maks. 3 bestyrelsesmedlemmer,
mens der fra afdelinger med over 100 boliger kan deltage maks. 5 bestyrelsesmedlemmer.
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