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Boligforeningen  
10. marts 1943 
 

Tranekærparken 1 
8240 Risskov 
 

T: +45 8621 1255 
E: bo43@vejlby-bf.dk 
 

www.10marts1943.dk 

Strategidag den 17. juni 2017 

 

 

Møde Hovedbestyrelsesmøde 

Sted Tranekærparken 1, 8240 Risskov 

Dato Lørdag den 17. juni 2017 

Tid 09.00 - 18.00 

Deltagere Søren Bach (Formand) 

Per Knudsen 

Tom Niekrenz 

Lone Sørensen 

Thomas Simonsen 

Bjørn Høj Kristensen 

Gitte Andersen 

Bjarne Wissing (Direktør) 

Afbud Ingen 

 

 

Dagsorden 

1   Morgenmad og velkomst 
2   Gennemgang og opdatering af målsætningsprogrammet 
3   Kurser, råderet mm. samt værktøjskasse til beboerdemokrater 
4   Støtte til sociale arrangementer  
5   Oplæg til arbejde med målopfyldelse og målstyring 
6   Evaluering af bestyrelsesarbejdet 
7   Evaluering af samarbejdet mellem hovedbestyrelse og direktør 
8   Drøftelse af LejlighedsavisNyt 
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Referat 

 

1 Morgenmad og velkomst 

Formand Søren Bach bød velkommen og gennemgik dagens program. 

 

2 Gennemgang og opdatering af målsætningsprogrammet 

HB gennemgik målsætningsprogrammet, prioriterede kommende indsatser og 

uddelegerede opgaver. 

 

3 Kurser, råderet mm. samt værktøjskasse til beboerdemokrater 

Bjørn Høj Kristensen præsenterede et oplæg til, hvordan vi via kurser, uddannelse og 

forskellige støtteværktøjer kan opkvalificere vores beboerdemokrati og imødekomme 

efterspørgslen fra afdelingsbestyrelserne. 

I enkelte afdelinger er det vanskeligt at rekruttere frivillige til at deltage i 

beboerdemokratiet. Også dette skal der arbejdes med – og det skal afdækkes, hvad det 

er for faktorer, der motiverer til og afholder beboerne fra at engagere sig i 

beboerdemokratiet. 

 

4 Støtte til sociale arrangementer 

Thomas Simonsen præsenterede et oplæg til retningslinjer for støtte af fælles sociale 

arrangementer, som har alle afdelinger som målgruppe. 

På baggrund af oplægget vil HB på kommende møder arbejde videre med temaet. 

 

5 Oplæg til arbejde med målopfyldelse og målstyring 

Søren Bach præsenterede et udkast til, hvordan HB og direktionen kan arbejde med 

målopfyldelse og målstyring. Tankegangen er, at der for hvert af de seks strategiske 

indsatsområder skal opstilles en række nøgleindikatorer, som HB og administration skal 

styre efter at opfylde. HB og administration arbejder videre med at udvikle de rette 

indikatorer. 

 

6 Evaluering af bestyrelsesarbejdet 

HB evaluerede bestyrelsesarbejdet. 

 

7 Evaluering af samarbejdet mellem hovedbestyrelse og direktør 

HB og direktion evaluerede samarbejdet. 
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8 Drøftelsese af LejlighedsavisNyt 

HB drøftede forskellige muligheder for at understøtte redaktionen og den fortsatte 

udgivelse af LejlighedsavisNyt. Redaktionen vil blive inddraget i den videre proces. 

 


