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BESTYRELSESNET
- BESTYRELSESARBEJDE OG STRATEGISK LEDELSE I BOLIGORGANISATIONERNE

Omdrejningspunktet for BLs udbud og udvikling af ydelser til medlemmerne i organisationsbestyrelserne.



BestyrelsesNetværket 

To netværksgrupper 

33 deltagere 

Formål: Sparring, inspiration og vidensdeling om strategisk 

ledelse af organisationsbestyrelser

Eksklusivt for valgte kreds- og organisationsformænd



Netværksgruppe øst Netværksgruppe vest

Axel Larsen (Fællesorganisationens Boligforening) Anette Østerhaab (AL2bolig)

Birgitte Pedersen (Rødovre Boligselskab) Bjarne Walentin (Frederikshavn Boligforening)

Ebbe Jens Ahlgren (BoligKorsør) Chris Cully (AlmenBo Aarhus)

Erling Nielsen (Fyns almennyttige Boligselskab) Christian Mariegaard (Boligforeningen Ringgården)

Iris Gausbo (3B) Freddy Horsleben (Fællesbo)

Jackie Lauridsen (Boligforeningen VIBO) Hans Helge Andersen (AAB Vejle)

Jan René Petersen (Boligselskabet Sjælland) Hanne Wad (Ikast Andelsboligforening)

Knud Glavind (Slagelse Boligselskab) Ib Fruensgaard (Himmerland Boligforening)

Lau Ostenfeldt (Solrød Boligselskab) Jane Christensen (Plus Bolig)

Laurits Roikum (Frederiksberg forenede Boligselskaber) Karin Mortensen (ØsterBo)

Max Rasmussen (AB Holmegaarden)
Karsten Richardt Håkonsen (Ringkøbing-Skjern Boligforening)

Nikolaj Jørgensen (FA09) Keld Albrechtsen (Brabrand Boligforening)

Palle Christensen (HvidovreBo) Mogens Vive (Randers Arbejderes Byggeforening af 1874)

Per Kloster Andersen (Almenbo a.m.b.a.) Poul-Erik Hansen (Arbejdernes Boligforening)

René Bøye (Odense Boligselskab) Søren Høgsberg (Boligkontoret Århus)

Steen Søndergaard Thomsen (fsb)

Steen Frederiksen (Vordingborg Boligselskab)

Steffen Morild (3B)



Fokus i 2018

At der er fokus på udviklingen af det personlige lederskab

At du som deltager har mulighed for at være mere i spil.

At du som deltager kan byde ind med oplæg, cases og bedste 

praksis.

At der er mere tid til netværksdel og erfaringsudveksling i 

gruppen.

At det er den samme gruppe som deltager i arrangementerne



UDBYTTE - FORM OG INDHOLD 

Deletid

Egen viden og 
erfaringer sættes i spil

v. øvelser/workshops

Uformel tid

Lær hinanden bedre at kende

v.

Pausetid

Modtagertid

Ny viden 

v. 

Interne/eksterne 
oplæg 

Læring, nye 
kompetencer,  

personlig 
udvikling

Nye relationer og 
styrket 

fællesskab

Sparring, frirum

Informationer 
og input til 

bedre 
opgaveløsning

Dit udbytte Mødernes form og indhold



Program for i dag 

Velkomst og forventningsafstemning

Præsentation

Tema: Dit personlige lederskab

Pause og aftensmad

Året netværksarrangementer

Evaluering af dagens møde 

Tak for i dag!



Hvem er vi?

Dorte Hjerrild

Olav Kirchhoff

Nana Juul



DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

- LEDELSESOPGAVEN PEGER I FLERE RETNINGER

Nana Juul, BL – Danmarks Almene Boliger
BestyrelsesNet – Netværksmøder april 2018



Ledelsesdimensioner

Lederen i et krydsfelt

Ledelse op

Ledelse ned

Ledelse ud

Ledelse på tværs

Ledelse af sig selv

Udbytte:

Overblik over ledelsesopgaven

Mere indsigt i egne opgaver og ansvar

Prioritering af eget fremadrettede fokus i 

udviklingen af det personlige lederskab

Leder

Topledelse

Kunder & 
Brugere

Tværgående 
samarbejde

Med

arbejdere

Pointe

• Forskellige opgaver og 

udfordringer

• Nogle områder mere 

afgørende end andre

• Ingen områder er 

ligegyldige

Ex. 

At ”gå på to ben”

Forenings- og 

forretningsbaserede

Bestyrelses
formand

Beboere

Kommune

Myndigheder

Strategiske 
partnerskaber

Netværk

Andre boligorg.

Direktør

Organisations-
bestyrelsen

Afd. bestyrelser

Udvalg

Repræsentant
skabet



Ledelse op

Eksempler opgaver og udfordringer: 

• Kommunikere klart og tydeligt fx 

om rammer og retning i 

strategiarbejdet, baggrunden for 

beslutninger mv.

• Orientere om status, problemer mv.

• Videreformidle vigtige informationer

• Få opbakning til beslutninger, 

strategi mv.

• Aktivt skabe et selvstændigt 

ledelsesrum

Leder

Topledelse

Kunder & 
Brugere

Tværgående 
samarbejde

Med

arbejdere

Bestyrelses
Formand

Repræsentant
skabet

Beboere

Kommune

Myndigheder

Strategiske 
partnerskaber

Netværk

Andre boligorg.

Udvalg

Direktør

Organisationsbe
styrelse

Afd. bestyrelser



Ledelse ned Eksempler opgaver

Overordnet ansvar at sikre at der:

• er rammer og retning for boligorganisationens 

arbejde

• sker udvikling ifht. selskabets strategi

• er udvikling og fastholdelse af 

bestyrelsesmedlemmer og Direktør

• sker uddelegering af opgaver

• skabes motivation og følgeskab

Særlige forpligtelser:

• Være ”god til mennesker” og anerkendelse

• Udvikle (team)samarbejdet (DUS og BUS)

• Skabe feedbackkultur

Eksempler udfordringer

• Både fokusere på kort og lang sigt

• At udvise loyalitet overfor ledelsesbeslutninger

• Være reflekterende

Leder

Topledelse

Kunder & 
Brugere

Tværgående 
samarbejde

Med

arbejdere

Bestyrelses
formand

Direktør

Organisations-
bestyrelse

Afd. bestyrelser

Repræsentant
skabet

Udvalg

Beboerne

Kommune

Myndigheder

Strategiske partnerskaber

Netværk

Andre boligorg.



Ledelse ud

Eksempler opgaver og udfordringer: 

• Forstå andre interessenters behov 

og krav 

• Formidle kontakt mellem relevante 

samarbejdspartnere, leverandører 

og betyrelsen/administration/udvalg

• Vær bevidst om eget og andres 

netværk og være en strategisk 

netværker

• Brobygger/konfliktløser mellem fx 

afdelingsdemokratiet og eksterne 

samarbejdspartnere

Leder

Topledelse

Kunder & 
Brugere

Tværgående 
samarbejde

Med

arbejdere

Bestyrelses
formand

Direktør

Organisationsbe
styrelse

Afd. bestyrelser

Repræsentant
skabet

Udvalg

Beboerne

Kommune

Myndigheder

Strategiske partnerskaber

Netværk

Andre boligorg.



Ledelse på tværs

Eksempler opgaver og udfordringer: 

• Understøtte at der sker koordinering

på tværs af udvalg

• Sikre rammerne for udvalgsarbejdet

• Sikre en kobling til bestyrelsens 

arbejde og den aktuelle strategi

• Se udvalgene som en del af en 

større helhed.

• Lægge kontrollen fra sig og skabe en 

kultur for videndeling og tværgående 

samarbejde

• Være god ambassadør

Leder

Topledelse

Kunder & 
Brugere

Tværgående 
samarbejde

Med

arbejdere

Udvalg
Bestyrelses

formand

Beboerne

Kommune

Myndigheder

Strategiske partnerskaber

Netværk

Andre boligorg.

Repræsentant-
skabet

Direktør

Organisations-
bestyrelse

Afd. bestyrelser



Ledelse af dig selv Eksempler opgaver og udfordringer: 

• Forventningsafstemning

• Skabe sit eget ledelsesrum – med plads til 

refleksion

• Huske egen personlige udvikling

• At sætte grænser og sige nej

• Lære af andres erfaringer, men kende og 

være sig selv

• Kend egne styrker og udviklingspotentiale

• At være i balance

• Vide hvad det er som gør, at andre har lyst til 

at samarbejde og blive uformelt ledet af dig -

og udvikle på det

• Tillade fejl for at kunne skabe udvikling

• Have mod, skabe nærvær

• At have gennemslagskraft, handlekraft og få 

indflydelse

• At give plads til andre

• Huske man er en del af noget større

• Være opdateret på aktiviteterne i 

organisationen, men ikke ekspert

Leder

Topledelse

Kunder & 
Brugere

Tværgående 
samarbejde

Med

arbejdere

Bestyrelses
formand

Beboere

Kommune

Myndigheder

Stragiske partnerskaber

Netværk

Andre boligorg.

Repræsentant
skabet

Direktør

Organisations-
bestyrelse

Afd. bestyrelser

Udvalg



OPSAMLING - MODEL OM LEDELSESDIMENSIONER

Brug modellen til:

• At få overblik over ledelsesopgaven som 

formand (og fx også direktør)

• Indsigt i opgaver og ansvar

• Forventningsafstemning 

• Prioritering af fremadrettede fokus

Basiskompetencer ifht. alle dimensionerne

• Forventningsafstemning

• Kommunikation og samarbejde

• Feedback

• Mødeledelse



DE KOMMENDE MØDER

OG ARRANGEMENTER

I 2018

Dorte Hjerrild og Olav Kirchhoff, BL
16.04.2018, BL København



Vores netværksarrangementer i 2018

Netværksarrangementer

6. Juni, kl. 17-20.30 (16-21) 

hos FaB i Odense



Strategisk ledelse af organisationsbestyrelsen 

Hvilke emner om ledelse optager jer?

Hvilke ledelsesmæssige udfordringer har I?



Konferencer 2018

Konference for organisationsbestyrelser

Dato: 1. – 2. sept. 2018, Hotel Nyborg Strand

Indhold: Inspiration og debat om aktuelle temaer med udgangspunkt i 

organisationsbestyrelsens ledelsesopgave

Målgruppe: Medlemmer af organisationsbestyrelsen

Den fremsynede boligorganisation

Dato: 13. november 2018, kl. 9.30-16.30, i København

I samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen m.fl.

Indhold tre Spor: 1. Grib Fremtiden 2. Få mere for pengene 3. Få alle med

Målgruppe: politiske og administrative topledere



Kurser til Organisationsbestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Formandskursus

Effektivt bestyrelsesarbejde (nyt)

Organisationsbestyrelsens ledelsesinformation

Strategi fra ord til handling

Udvikling gennem lokalt strategisk samarbejde (nyt)

Organisationsbestyrelsens kommunikationsopgave (nyt)

Bestyrelsen som et team (rekvireret)



BestyrelsesNets hjemmeside: bl.dk/bestyrelsesnet

Vi lægger mødematerialet op på 

hjemmesiden under ‘netværk’

Her finder du også info om 

kurser, arrangementer, 

værktøjer og andet 

inspirationsmateriale



Evaluering af dagens netværksmøde 



Tak for i dag! 


