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Mission  

 

- Hvordan sikrer bestyrelsen sig det udsyn og indsigt, der gør det 

muligt at identificere de rigtige strategiske spørgsmål? 

- Hvordan kan bestyrelsen deltage aktivt i udviklingen af strategier 

uden at overtage opgaven fra direktionen? 

- Hvad er bestyrelsens rolle i forhold til formidling og 

kommunikation af strategien både internt i organisationen og 

eksternt? 

- Hvordan kan bestyrelsen følge op på strategien, så opfølgningen 

ikke bare er kontrol men giver værdi og bidrager til vedvarende 

udvikling og forbedringer i organisationen? 

 

 

 

 
BL. Oplæg fokus punkter. 



Mission  

 

Formålet med den udviklingsproces i AAB - Silkeborg,  

som indledes med denne aktivitet er: ,  

 

At sætte fokus på nødvendigheden af en fælles, fremadrettet 
samarbejdsstil i Organisationsledelsen.  

 

Vi skal “tømre gruppen  sammen”, fordi ledelsen af AAB – Silkeborg 
er et team-arbejde. 

 

 

 

 
AAB på seminar. 
 



Indledning, velkomst og introduktion 

 



Indledning, velkomst og introduktion 
Vi indledte vores seminar med en gennemgang og drøftelse af rød – blå konceptet, 

hvor det røde betegner det bløde, abstrakte, følelsesmæssige og mere 
uhåndgribelige, medens det blå betegner de hårde, fakta prægede, målelige og 
konkrete elementer f.eks. 

Arbejde (Trabajo)  versus   Livsglæde (Samba) 

Fakta     versus  Følelse 

Konkret     versus  Abstrakt 

Kortsigtet Drift  versus  Langsigtet Udvikling 

Begrænsninger  versus  Muligheder 

Detaljer    versus  Helhed 

Effektivitet og tal  versus  Samarbejde og kultur 

Lukkethed   versus  Åbenhed 

Passivitet   versus  Handling 

 

Dette farve koncept brugte vi gennem hele seminaret som grundlag for en fælles 
forståelse af vores drøftelser. 

Herefter havde vi en kort drøftelse af hinandens forventninger til seminaret… 

 

 

 

 

 

 

 



Opstilling og drøftelse af forventninger 



Opstilling og drøftelse af forventninger 



Vi besluttede herefter at behandle følgende emner på 
seminaret 

 



Hvor står vi i dag – hvilke er vore forudsætninger i dag 
for at nå vore mål? 

 



Balancen mellem bestyrelsens involvering og 
ansvar i AAB s drift og udvikling 

 

 

Vi gennemgik modellen med udgangspunkt i den tidligere tradition, hvor bestyrelsens 
involvering i AAB s drift og udvikling var noget mindre end ønsket er i dag. 

 

Alle i bestyrelsen udtrykte ønske om at være stærkt involverede i AAB s fremtid og 
videre udvikling, i særdeleshed i forhold til  

 

1. Det principielle – demokratiske 

2. Beboere og hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer 

3. Den videre strategiske udvikling 

 



Vores organisatoriske opbygning og ansvar 

Her træffes de  
Strategiske beslutninger 
I samarbejde mellem 
Bestyrelse og direktion – 
Her fokuseres samarbejdet . 



I denne forbindelse drøftede vi vigtigheden af at vi fremover primært drøfter emner og 
beslutninger der omhandler det principielle niveau og mål niveau og hermed undgår at spilde tid 
på at drøfte særskilte afdelings-, medarbejder- eller personproblemer der ikke er af væsentlig 
strategisk eller principiel betydning. 



Vores fremtidige udfordringer og udnyttelsen af 
vores udviklingsmuligheder 



Vores fremtidige udfordringer og udnyttelsen af 
vores udviklingsmuligheder 

Under dette punkt drøftede vi vigtigheden af at vi sammen fokuserer strategisk på hvordan 
vi kan udnytte vore udviklingsmuligheder, understøttet af en sund organisering og 
kultur, samt dygtig professionel ledelse. 

 

1. Vi må fokusere på vores beboeres ønsker og ideer (Hvad vil vi have mere af) 

 

2. Vi må fokusere på at opstille mål ikke at løse små problemer 

 

3. Vi må have stærk fokus på professionel ledelse og samarbejde 

 

4. Vi må fokusere på at dygtiggøre os selv og vores organisation 

 

 

Vi gennemgik og drøftede herefter udviklingsønsker fra repræsentantskabsmødet i 
december 2015… 

 

 

 

 



Hvad vil vi have mere af? 

December 2015 



Udvikle & tiltrække professionel arbejdskraft 
 

• Samarbejde på tværs af afdelinger. 

• Mere efteruddannelse. Udvikling/dygtiggørelse. Fortsætte udviklingen.  

Nye udfordringer. 

• Seniorpolitik (nedtrapning/fællestimer). Senior politik f.eks. nedsat tid.  

Senior aftaler. Senior ordninger. 

• Teambuilding/workshops. 

• Etnisk rummelighed i arbejdsstyrken. 

• Sprog. Boligengelsk. 

• Uddanne flere elever. Flere lærlinge. Flere lærling både i drift og administration 

• Bevare Keglen 

• ”Særlige ønsker”; Flere gevinster til Eske. Koordinering af leje af flishugger.  

Mere i LØN. Opdragelsesrejser til Ry for yngre medarbejdere. Almindelig pli og 

respekt for ældre medarbejdere. Frokostordning. 

• Præsentation af nye medarbejdere. 

• Mål for alle grønne arealer (personale / beboer / økonomi). 

 



Administration & organisering 

 
  

• Gennemføre behovsanalyser. 

• Kontrol af eksterne samarbejdsaftaler/kontrakter. 

• Indkøbsforening med gode rabatter. 

• Forenkle arbejdsgange / Energi læsning / Vaskebrikker / 

Nøglebrikker. 

 



Miljøvenlig hverdagspraksis 

• Grøn energi/solceller (når det bliver rentabelt). Grøn energi. 

Miljørigtig. Tænke mere miljø ind i fremtiden også ved nybyg- 

affald = se fremad. 

• Flere miljø-, energi- og digitale forbedringer/Genbrug af 

regnvand/solenergi. 

• Affaldssortering/flere fraktioner end myndighedskrav.  

Bedre til affaldssortering (der kan tjenes penge). 

• Sundheds- og allergivenlige boliger. 

• Flere energibesparende foranstaltninger. Energioptimere. 

Energirenoveringer-/besparelser 

 



Beboerservice & kommunikation 

• Flere tilfredse beboere. 

• Mere ros og skulderklap. 

• Beboerinformation på renoveringer tidligere og mere. 

• Åbent hus/flytte lejligheder. 

• Styrke målrettet information til indflyttere. Højne information ved indflytning.  

Mere information om ind- og udflytning. 

• Forsat arbejde med information. Udvikle kommunikation/information.  

Endnu hurtigere information til alle/synligt. Endnu bedre til at kommunikere ud 

med hvad vi laver.  

• Bedre information om it. 

• Informere på flere sprog på hjemmeside. Samarbejde med sprogskole. 

• Synlighed i lokalsamfundet. 

 



Digitalisering og tilgængeliggørelse 

• Videreudvikling af elektroniske infomedier. 

• Stadig være fremsynet digitalt m.m. 

• Digitale beboermøder. 

• Kurser til alle også ”gamle” bestyrelsesmedlemmer/ 

opfølgningskurser. 

 

 



Beboerdemokrati 
• Individuel tilvalg af /tv-pakker/internet. Frie valg af tv/internet. 

• Fokus på rekruttering af beboerdemokrater/generationsskifte. Yngre beboere i bestyrelserne. 

• Synligøre beboerdemokratiets fordele. Styrke beboerdemokratiet. Styrke beboerdemokrati, Tiltrække flere unge/ 

børnefamilier. Mere beboerinvolvering. 

• Kortere beboermøder (lange møder skræmmer beboere væk). 

• Flere aktiviteter for de 10-15 årige. 

• Synligøre afdelingsbestyrelsen. 

• Integration. Styrke integration. 

• Flere gæsteværelser i forbindelse med fælleshuse. 

• Værksteder til husflid, bilreparation mv. (brugerbetaling nødvendig). 

• Nytænke afdelingsbestyrelsernes rolle. 

• Styrke samarbejde/fællesskab afd. og afd. imellem. Bedre samarbejde med afdelingsbestyrelserne.  

Udvide samarbejdet på tværs af afdelinger. 

• Involvere beboere (frivillige). Aktive beboere = involvering. 

• Flere røgfrie afdelinger. 

• Afdelingsbestyrelserne klædes bedre på ift. ”anderledes” beboere. 

• Styrke fællesskabet mellem alle medarbejdere og organisationsbestyrelse/temadage/socialt samvær. 

• Sociale viceværter. 

• Indføre en tolkeordning. 

 



Råderet og rettidig dømmekraft 
 
 

• Mere råderet og individuelle forbedringer. Udvikle råderet. 

Lejefinansieret råderet/mere råderet. Gøre det muligt at tilkøbe 

serviceydelser/beboeren skal selv kunne vælge materialer (køkken 

og lign.). 

• Mulighed for at få hjælp via huslejebetaling. Hjælp til opgaver mod 

betaling. 

• Mulighed for at udvide servicen/differencer pr. afd. Individuelt service 

niveau i afd.. 

• Udvidet beboerservice = legalisere at yde hjælp ud over det normale 

”dømmekraft”. 

 



Nutid  Fremtid 
• Lavere netto husleje (bange for den bliver for dyr/høj). 

• Handicapvenlige renoveringer og nybyggeri. 

• Flere nybyggerier/renoveringer. Udvikle bygningsmasse (nyt/renovering). 

Længere fremme med renoveringer. Fortsætte renoveringer og nybyg.  

Mere renovering og nybyggeri 

• Fornyelse (boliger for alle). Billige boliger/single boliger/lavindkomst boliger/ 

unge/ældreboliger. Bolig for alle (høj som lav). Boliggerer i alle 

prisklasser(høj/lav)/til alle beboertyper/ud af boksen/beliggenhed/materialer m.m. 

Billige boliger blandt  andet til ældre mænd. 

• Transport til fra ved nybyggeri. Krav til Silkeborg bus om at der ved nybyggeri 

skal være offentlig transport i nærheden. 

• Fasholde høj standard. Højne standarden på lejligheder. 

• Cykler i terræn frem for i kælder. 





Efter gennemgang af vores udfordringer / 
udviklingsmuligheder kiggede vi indad, hvor kan 

vi selv udvikle os fremover (Workshop) 



Hvor skal vores fremtidige fokus for vores 
arbejde ligge? 



Hvordan ser billedet af vores bestyrelses- 
arbejde i dag (stiplet) og hvordan ønsker vi det 
fremover (streg)? 



Hvordan ser vores egen personlige fokus ud og 
hvordan kan vi bruge hinanden optimalt 



Hvordan ser vores egen personlige fokus ud og 
hvordan kan vi bruge hinanden optimalt 

Her drøftede vi de enkelte profiler og kunne konkludere på teamets vegne at alle gode 
kræfter er repræsenteret. 

 

Hjerte energien og fokus er helt i top, hvilket giver et optimalt afsæt for godt 
samarbejde hvor alle lytte og tale, give og tage imod.  

 

Vi har i teamet tilstrækkelig hovedenergi (udviklingsfokus) og handlingsfokus til at få 
og udnytte vores udviklingsmuligheder og tackle vores udfordringer, bare vores 
drøftelser ikke henfalder til uvæsentlige problemdiskussioner og detailrytteri. 

 

Alt i alt gode forudsætninger for vores intentioner om at opnå vores samarbejde om 
udviklingen af fremtidens AAB. 



Fælles ledelsesmodel 

For at sikre en fælles forståelse og klarhed i vores bestræbelser på at udvikle AAB – 
Silkeborg, blev vi enige om at anvende en fælles ledelsesmodel der beskriver AAB 
som en helhed. 

Vores valg faldt på en modificering af den velkendte ”excellence model”, (som vist på 
billedet), der beskriver såvel de resultatområder som indsatsområder der er afledt 
af vores Mission, visioner og værdigrundlag 

 

Vores Mission, Visioner og værdier danner således gennem god ledelse grundlag for 
de indsatser på den blå side (systemer, ressourcer, økonomi m.v.), der i forening 
med vores ledelse af indsatser på den røde side (Holdninger, samarbejde og 
kompetencer), skaber vores samlede resultater der tæller 

- Medarbejderresultater (tilfredshed, arbejdsglæde og loyalitet) 

- Beboerresultater (tilfredshed, serviceoplevelse og trivsel) 

- Omverdensresultater (Profil, omtale og image) 

- Driftsresultater (Økonomi) 

 

Vi gennemgik herefter AAB programerklæring der er struktureret efter denne model. 

 

 



Fælles ledelsesmodel 



Programerklæring  

Seminar 3. – 6. februar 2016 



Ledelse 

Ledelse af sig selv 



Der er således behov for: 

 

• At vi i ledelsen anvender tilstrækkelig tid på ledelse og fungerer som et 

afklaret team 

 

• At vi lever op til og får implementeret vores mission, vision og 

værdigrundlag gennem god daglig ledelse 

 

• At ledelsen i højere grad stimulerer og opmuntrer til samarbejde på 

tværs og viser medarbejdere oprigtig interesse ved at lytte til, forstå og 

imødekomme deres behov og forventninger til jobbets udførelse 

 

• At vi sammen udvikler lederkompetence og et fælles ledelsessystem  

til styring af AAB (ikke kun økonomi) 

 

• Samtidig må vi arbejde for at inddrage vore interessenter mere aktivt i 

organisationens liv. 

 



Strategi, mål og planer 



Jeg ser derfor behovet for: 

At vi i ledelsen vurderer, retter og forbedrer strategien, så vi opnår en klart 

formuleret og kommunikeret strategi, hvilket forudsætter;   

 

• At vi bliver bedre til at indsamle og analysere information om 

beboernes behov og forventninger og til at anvende idéer fra vores 

interessenter og hinanden 

 

• At vi derfor i højere grad skal inddrage relevante interessenter i 

ændringer af strategi , mål og planer. 

 

• Dette vil gøre os bedre til at opfatte, imødekomme  og reagere  

på vores kunders behov og således være dem der igangsætter 

fornyelsen. 

 



Medarbejder og HR indsatser 



Jeg foreslår derfor: 

• At vi gennem målstyring sikrer at medarbejdernes mål stemmer overens med 

virksomhedens mål   

 

• At vi inddrager medarbejdere endnu mere aktivt i virksomhedens udvikling 

 

• At vi gennem denne involvering skaber en ny åben dialog om alle væsentlige 

forhold  

 

• At ledere og medarbejdere trænes i at blive endnu bedre til at spørge og lytte til 

hinanden  

 

• At kommunikationen mellem afdelinger yderligere forbedres og koordineres (åben 

og konstruktiv) således at vi kan opnå synergi og nye kreative løsninger 

 

• At vi bliver endnu bedre til at give ros og anerkendelse til hinanden på alle niveauer 

i organisationen  

 

• At   vi bruger udviklingsplaner til at sikre at medarbejderne kan leve op til 

virksomhedens stadig mere foranderlige kompetencebehov 

 



Partnerskab & Ressourcer 



Jeg foreslår derfor: 

 

• At vi i højere grad fokuserer på at vælge leverandører og samarbejdspartnere 

primært efter deres evne til samarbejde, udvikling og værdiskabelse  

 

• At vi løbende vurderer om samarbejdet med vore omgivelser udvikles i 

overensstemmelse med vort formål og værdier (vidensdeling, kulturel 

forenelighed m.m.) 

 

• At vi fokuserer og tilstræber at opnå, forøge og anvende viden optimalt. 

 



Processer 



Jeg vil derfor anbefale, at vi arbejder på: 

 

• At vi designer og udvikler nye løsninger og ydelser der i endnu højere grad 

indfrier kundernes behov 

 

• At der igangsættes en proces hvor drift, administration og udvikling 

samarbejder konstruktivt om nye ydelser, samt at dette sker i et nært 

samarbejde med vore beboere 

 

• At der skabes nye velgennemtænkte, værdiskabende og omstillingsparate  

serviceprocesser 

 

• At disse nye  drifts-, administrations- og serviceprocesser er velbeskrevne og 

indarbejdede i hele organisationen  

 

• At alle medarbejdere klædes på til at agere som gode ambassadører for AAB. 

 



Beboerresultater 



Medarbejderresultater  

 

Disse faktorer stemmer stærkt overens med målstyringens 5 medarbejder 

bud: 

 

• Fortæl hvad du forventer af mig – mål 

 

• Giv mig mulighed for at udføre det – tid og kompetence 

 

• Fortæl mig undervejs hvordan det går – feedback 

 

• Hjælp mig når det er nødvendigt – Uddannelse – udvikling 

 

• Bedøm og beløn min indsats retfærdigt – synlig vurdering –ros / ris 

 

Derfor anbefaler jeg at sætte gang i en værdibaseret målstyringsproces der kan 

sikre yderligere medarbejdertilfredshed, samt et mere målrettet udgangspunkt for 

både udvikling og drift i AAB. (Trivsel og effektivitet) 

 



Samfundsresultater 



Kun 3 områder i min analyse udfordres og vurderes 

relativt lavt: 

 
 

 

• At vi ikke er kendt for at være aktivt involveret i miljømæssige 

foranstaltninger.  

 

• At vi ikke i tilstrækkelig grad informerer lokalsamfundet aktivt om nyheder, 

aktiviteter og resultater, samt  

 

• At vi ikke anstrenger os nok for at udvikle og udbrede vores omdømme. 

 

Dette bør der rettes op på… 

 



Økonomiske resultater 
 

• Som tidligere nævnt er der rigtig godt styr på det økonomiske og finansielle i 

AAB et område der har haft stor fokus. 

 

• Vi har gentagne år opnået de forretningsmæssige resultater og præstationer 

vi har planlagt.  

 

• Vi er gode til at overholde vore budgetter og planlagte besparelser.  

 

• Vi er gode til at nå vores Økonomiske nøgletal Vi er gode til at nå og fastholde 

vores KPI ´er.  

 

• Vi er gode til at styre vores omkostninger og vi har gennem de sidste 5 år vist 

konsolidering i vores drift. 

 

Disse gode takter skal naturligvis fortsættes…. 

 





Ledelsesgrundlag og principper 

Efter en grundig gennemgang og fastlæggelse af vores fælles ledelsesmodel og 
programerklæring, arbejdede vi videre for en fastlæggelse et fælles 
ledelsesgrundlag. 

 

Efter drøftelser af forskellige typer af ledelsesgrundlag (Magtrelationer, Håbsrelationer 
og tillidsrelationer), valgte vi at vedtage principper for Tillidsbaseret ledelse, 
således: 

 

 - Kompetence (evne, viden – kunnen – færdighed) 

 - Åbenhed til hinanden (at kunne give og tage imod) 

 - Pålidelighed ( at handle med troværdighed og konsekvens) 

 - Fairness (at handle med retfærdighed og rimelighed) 

 

Vi blev enige om at anvende disse principper i vores samarbejde internt og eksternt i 
forhold til AAB i enhver sammenhæng. Som yderligere beskrevet i det følgende. 
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Kompetence 
 
 
Åbenhed 
 
 
Pålidelighed 
 
 
Fairness 
 

At vise andre tillid 
 
Giv opmuntring til at 
lære 
 
Giv feedback 
 
 
Udvis hæderlighed & 
respekt 
 
Vær beslutsom 

At være troværdig 
 
Vælg de rigtige til opgaven 
 
Fortæl hvad der foregår  
 
 

Lad alle stå til regnskab for 
deres handlinger 
 
Lyt til bekymringer og 
behov 

Ledelsesgrundlag og principper 

Med udgangspunkt i disse gode principper opstillede vi vores fælles spilleregler  



Vedtagne spilleregler for vores fremtidige 
samarbejde 



Vedtagne spilleregler for vores fremtidige 
samarbejde 



Organisering af vores videre fokus og arbejde 

Som afslutning på vores seminar drøftede vi organiseringen af vores videre 
udviklingsarbejde i bestyrelsen. 

 

En af de ideer der kom op var etablering af et kompetenceudvalg på linje med bygge 
og forretningsudvalget.  

Kompetenceudvalget skal således fremtidigt sikre kompetence og professionalisme i 
forholdet til såvel beboerorganisationen som til medarbejderorganisationen, som i 
bestyrelse og direktion. 

Denne ide blev umiddelbart godkendt og vedtaget 

En skitse ses herunder 

 

Herudover blev vi enige om at arbejde videre med udvikling af vores 
bestyrelsesarbejde og at benytte nye ledelses og beslutningsværktøjer i vores 
bestyrelsesarbejde (Se f.eks. værktøjer N-E-S-T og M.A.M.T.A. Herunder. 



Organisering af professionalisme i opgaver & 
ledelse 

Organisations 
bestyrelse 

Byggeudvalg 
Forretnings 

udvalg 
Kompetence 
udvalg ??? 


