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Effektivisering – budskaber og fortællinger

Dagens program

Intro

Inspirationsoplæg v/ Karsten Håkonson, Ringkøbing-Skjern Boligforening

‒ Refleksioner på oplægget

Sparring på egne cases

‒ Opsamling i plenum – generelle pointer

Evaluering

‒ Dagens møde

‒ Netværksmøderne – indhold og form

‒ Næste års møder



Netværkets formål

Overordnet:

Styrke bestyrelsesarbejde gennem udvikling af kompetencer og opbygning 

af ny viden hos bestyrelsesformænd

Udvikling af boligorganisationerne på baggrund af ledelsesdokumentation og 

gennem strategisk arbejde

Fokus på forretningen og foreningen

Konkret:

Udveksle og dele viden om og erfaringer med organisationsbestyrelsens 

arbejde på tværs af organisationer

Udvikle kompetencer inden for ledelsesopgaven



Bestyrelse

Direktion

Interaktion

Overvågning

Udvikling

Organisering

Beslutninger

Kontrol

Omverdenen

Virksomheden
Kilde: Aage Dragsted og Jens Otto Kjær Hansen, 

Bestyrelse for fremtiden



Inspirations-
oplæg



Refleksion over inspirationsoplægget

Hvad tænker I om bestyrelsens bidrag i denne case? 

Hvilke positive muligheder indeholder dette initiativ?

Hvilke mulige udfordringer kan I se?



Sparring på egne cases

Individuelt: Find en aktuel udfordring i dit bestyrelsesarbejde, som du gerne vil 

have sparring fra gruppen på

I grupperne:

1. Præsenter i overskrift jeres udfordring og vælg i fællesskab en af jeres cases

2. Casen præsenteres af fokuspersonen (max 5-10 min.)

‒ Kort om egen boligorganisation

‒ Problem/udfordring, som personen gerne vil have sparring på

3. Gruppe og konsulent spørger afklarende

4. Fokusperson lytter med ryggen til gruppen  Gruppe og konsulent 

reflekterer og giver evt. gode råd 

‒ Husk at I skal hjælpe fokuspersonen videre med løsning af problemet

5. Fokusperson samler op

‒ Og spørger evt. ind til gruppens perspektiver og input



Evaluering



Evaluering

Dagens netværksmøde

• Det fungerede godt: …

• Det kunne have været bedre: …

Generelt om netværksmøderne

• Det vil vi gerne have mere af: …

• Det vil vi gerne have mindre af: …



Netværksmøderne 2018

Hvad tænker I om følgende idéer?

• Emnerne fastlægges fra gang til gang – bl.a. ud fra input fra møderne

• Netværksmøderne kan i visse tilfælde placeres hos de deltagende 

boligorganisationer  når det knytter sig til mødets emne

• Et af de 4 årlige møder foregår sammen med øst-netværket (Kbh og Aarhus 

på skift)


