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Nyhedsbrev • Februar • 2011

NYT FRA FORMAND VINIE HANSEN

Ny direktør i BO-VEST

Danny Andersen har meddelt bestyrelsen, at 
han ønsker at fratræde stillingen som direktør 
af helbredsmæssige årsager. 

I bestyrelsen har vi med beklagelse taget meddelelsen 
til efterretning, men glæder os over, at Danny Andersen 
forbliver i BO-VEST, så hans store viden og kompetencer 
stadig kan komme boligadministrationen til glæde.

I perioden frem til ny direktør er fundet varetager Danny 
Andersen direktørstillingen i samarbejde med den øv-
rige ledergruppe. 

Ansættelsesudvalg
Bestyrelsen har nedsat et ansættelsesudvalg bestående 
af de tre boligorganisationsformænd, Vinie Hansen, Dor-
the Larsen og Karl Neumann, en medarbejder fra ad-
ministrationen, en fra ejendomskontorerne samt en fra 
ledergruppen.

Vi skal nu i gang med at udarbejde direktørprofilen og 
vælge det firma som skal hjælpe os med rekrutteringen. 
Vi forudser, at vi kommer et stykke hen på den anden 
side af sommerferien, før den nye direktør kan tiltræde, 
men håber at kunne melde ud om resultatet omkring 
sommerferien. 
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STYRINGSDIALOGEN MED KOMMUNERNE
Som alle sikkert ved, er det ved lovgivning besluttet, at 
alle boligorganisationer skal indgå i en styringsdialog 
med kommunerne omkring de enkelte boligafdelingers 
”ve og vel”. 

Til dette formål har vi godkendt en procedure i bestyrel-
sen, der indebærer følgende tidsplan:

Dialogen om 2009-regnskaberne blev afholdt i Ishøj 
Kommune allerede i midten af februar, så der var ikke tid 
til at indhente Gadekærets kommentarer til styringsrap-
porten. Det bliver der næste gang.

Albertslund Kommune har meddelt, at de ikke ønsker 
styringsdialog om 2009-regnskaber.

De styringsrapporter, som skal tage udgangspunkt i 
regnskaber fra 2010 sendes til afdelingsbestyrelsernes 
kommentarer i august 2011, og så kan styringsdialoger-
ne med kommunerne gennemføres fra oktober 2011. I 

Februar 2011: 
Administrationen udarbejder skemaer for alle bo-
ligafdelinger.

Marts 2011: 
De udfyldte skemaer udsendes med afdelingsbe-
styrelsernes kommentarer. 

April 2011: 
Skemaerne behandles på de tre organisationsbe-
styrelsesmøder.

(fra) Maj 2011: 
Styringsdialog med kommunerne afholdes.

lighed med sidste år vil der blive afholdt et fyraftensmø-
de for afdelingsbestyrelsesmedlemmer, hvor økonomi-
chefen gennemgår den kommende budgetproces, og 
hvor der bliver mulighed for at evaluere forårets regn-
skabsproces. 

FYRAFTENSMØDE - OM REGNSKABS- OG BUDGETPROCES DEN 28. 04. KL 18-20

Forud for mødet modtager afdelingsbestyrelserne et lille 
evalueringsskema, som skal udfyldes i fællesskab af af-
delingsbestyrelsen og returneres til administrationen. 

Resultaterne heraf vil blive fremlagt på fyraftensmødet.

BESTYRELSESKONFERENCE - OG FYRAFTENSMØDE OM DRIFT

Bestyrelsen har besluttet, at sætte rammerne for en nær-
mere drøftelse af driftslederens rolle og ejendomskonto-
rets funktioner, dels på en konference for de tre boligor-
ganisationers bestyrelser og alle driftsledere, dels på et 
fyraftensmøde for alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelseskonferencen afholdes den 15. juni 2011 
kl. 17-20. Datoen for fyraftensmødet fastsættes i forbin-
delse med planlægningen af møder for den kommende 
bestyrelsesperiode. Datoen vil senere blive oplyst her i 
nyhedsbrevet.
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Bestyrelsen har nedsat et lille planlægningsudvalg, som 
er godt i gang med at planlægge en boligkonference på 
Sørup Herregård for alle boligtillidsfolk. 

Der skulle være sendt en invitation ud med dato og sted 
til alle, så I kan sætte X i kalenderen.

Der bliver mulighed for at vælge at deltage uden over-
natning og morgenmad, så koster det kr. 500, vælges 
hele pakken koster det kr. 1200. 

Programmet kommer til at handle om aktuel boligpoli-
tik, miljø og energi og frivilligt arbejde.

BO-VEST-KONFERENCE -DEN 1.-2. OKTOBER

Værktøjskassen indeholder 3 debatspil med temaerne 
Afdelingsmøde, Trivsel i afdelingen og Beboerdemo-
krati, 25 handlekort med ideer til din afdelings aktivite-
ter, samt skabeloner.

Når udviklingen i din afdelingsbestyrelse fremover skal 
debatteres, kan I gøre det ved hjælp af de 3 debatspil, 
hvor I vælger et tema. Ud fra temaet kan I måske finde 
inspiration i handlekortene. 

Hvis I har brug for forslag til eksempelvis en forretnings-
orden for afdelingsmødet, griber I en skabelon.

VÆRKTØJSKASSE TIL BEBOERDEMOKRATIET  

Værktøjskassen er indkøbt og kan lånes i administratio-
nen på Malervangen 1.
       

ÆNDRING AF OPNOTERINGSREGLER FOR VA
I forbindelse med lovændringen omkring opnoterings-
numre, er det nu blot nødvendigt med ét nummer for 
ægtepar. Som følge af lovændringen vedrørende op-
notering til boliger, er det nu muligt for ægtefæller at 
arve hinandens opnoteringsnummer ved dødsfald.

Det er for ægtepar således kun 
nødvendigt med ét opnote-
ringsnummer, med mindre 
man vil sikre sig ved eventuel 
skilsmisse.

Beboernes Landsforening har udviklet en værkstøjs
kasse, der skal skabe dialog og redskaber til at omsætte 
ord til handling.
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PÅ VALLEKILDE MED ASKERØDDERNE 

Projektet ”integration gennem uddannelse og 
refleksion” inviterede fra den 19. til 26. februar 
11 veloplagte unge på højskoleophold på Valle
kilde. De skulle lære om frivilligt arbejde og om 
det at være rollemodel. 

Som en del af projektet ”Integration gennem uddan-
nelse og refleksion” drog 11 unge mellem 20 og 25 på 
højskoleophold på Vallekilde fra den 19. til 26. februar. 
”At skabe mulighed for refleksion over egen mulighed 
for at påvirke eget livsforløb og at skabe refleksion over 
egen rolle i frivilligt arbejde”. Det var målsætningen for 
læringsforløbet på Vallekilde. Og reflekteret blev der.

Da nyhedsbrevet besøgte Askerødderne på Vallekilde 
Højskole torsdag den 24. februar, var temaet ”Debat så 
det gasser”. Dagen levede virkelig op til sit navn. Med et 
historisk udgangspunkt i 80’erne, reflekterede drengene 
over deres egne rødder og hvordan det har påvirket de-
res livsforløb. ”Vi vil lære at være gode rollemodeller”, på-
pegede en af deltagerne. ”Jeg har allerede lært mange 
ting, jeg ikke vidste i forvejen”.

Ugen bød på oplæg fra blandt andre Naser Khader, som 
talte om Syriens rolle i det politiske klima. Fotografi var 

også på programmet. En professionel fotograf kom ud 
og lærte deltagerne at tage de bedste billeder med et 
rigtigt spejlreflekskamera. Det var tydeligvis et hit. Dren-
gene knipsede løs og satte en ære i det. 

Som en del læringsforløbet, skulle deltagerne også føre 
dagbog. Den vil være hemmelig, men en vigtig del op-
holdet, da den skal give den enkelte mulighed for at re-
flektere over forløbet og deltagerens egen rolle i frivilligt 
arbejde. Det var en del af målet med højskoleopholdet. 

Opholdet på Vallekilde er det første ud af to læringsfor-
løb, de unge skal gennemgå. Det andet skal foregå i Sy-
rien i april 2011.

”Det her projekt har levet op til alle vores forventninger”, 
smiler underviser og leder Katja Giebel. Janne Jønck, 
som også er leder for de unge, er enig i at engagementet 
fra deltagernes side har været stort og kan kun glæde sig 
over hvilken succes projektet allerede har haft. Det var 
en lang uge, men alle er uden tvivl glade, oplagte og klar 
til at involvere sig.

Nyhedsbrevet følger naturligvis op på projektet, når del-
tagerne tager hul på andet læringsforløb i Syrien.

Her ses deltagerne af integrations-
projektet med lederne Janne Jønck 
(i midten) og Katja Giebel (til højre) 
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Den 2. og 3. september 2011 er der Almene Boligdage i 
Bella Centeret. Temaet er ”Lidt mere af det hele”. Bolig-
selskabernes Landsorganisation (BL) lægger op til det de 
kalder ”den største manifestation af de almene boliger 
nogensinde”.

Med fokus på boligkvalitet, almene boligers historie, 
miljø og det sociale og frivillige arbejde, er der lagt an 
til, at boligorganisationerne har mulighed for at præsen-
tere dem selv, og hvad de er gode til. Konferencer, work-
shops, udstillinger m.m. udgør rammerne for de Almene 
Boligdage ’11.

Mere information følger. 

ALMENE BOLIGDAGE I BELLA CENTER
HUSK at sætte kryds i kalenderen. Der er Almene 
Boligdage 2011 i Bella Centeret i september. 

TEMA-AFTEN I CAFÉ 13

Café 13 afholder i løbet af foråret en række arrangemen-
ter, der alle har overskriften Tryghed. 

Torsdag d. 3. februar var temaet ”Livet i fængslet”, hvor 
to fængselsansatte fra Horserød Statsfængsel fik ordet.

Mahmoud El-Faour og Susanne Vik fortalte levende og 
engageret om deres daglige arbejde i fængslet, hvor de-
res fornemste opgave er at støtte og motivere hver en-
kelt indsat til et liv uden kriminalitet.

Publikum mødte op til arrangementet med stort enga-
gement samt enorm nysgerrighed og spørgelyst. 

Emnerne faldt blandt andet på indvandrere og krimina-
litet, begrænsning af stoffer i fængslet og hvordan sam-
fundet bedst muligt kan hjælpe de indsatte, når de skal 
træde ud i livet uden for tremmerne igen.

Se også: http://www.bl.dk/almeneboligdage/om-
almene-boligdage

Forårets Temaarrangementer blev skudt i gang med fængselsberetning.
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I Gadekæret har administrationen valgt at ansætte en midlertidig afløser; Bjarne Karlsen, da vi ikke vurderer, at det er 
forsvarligt at ansætte en ny leder på de eksisterende vilkår. Ejendomskontoret og Bjarne Karlsen vil fremover skulle 
varetage de løbende driftsopgaver og servicering af beboerne. 

Samarbejdet med afdelingsbestyrelsen vil fremover blive varetaget af Michael Jensen afdelingsleder i Hylde spjældet. 
Michael Jensen vil deltage i møderne med afdelingsbestyrelsen sammen med repræsentanter fra VA’s organisations-
bestyrelse og sideløbende hjælpe Bjarne Karlsen godt i gang med driftsopgaverne.

Ordningen er midlertidig og løber frem til udgangen af september, hvor der tages stilling til det videre forløb.

Nyhedsbrevet er et elektronisk nyhedsbrev, der sendes ud til medarbejderne i BO-VEST. Hvis du har input til nyheds-
brevet, kan du kontakte Louise på lbk@bo-vest.dk og 8819 0043 eller Tanja på tla@bo-vest.dk og 8819 0041.

MIDLERTIDIG DRIFTSLEDERORDNING
I GADEKÆRET


