
Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 
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TRYKKERI
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

OPLAG
1.750 eksemplarer

PAPIR
Kurser 2022 er trykt på MultiDesign Original White, som har 
Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 
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Susanne Frelsvig

Kursuskonsulent
Astrid Buus-Nielsen 

Grafisk designer
Rikke Lyholmer

FOTO
Kia Hartelius
BL / Carsten Andersen

TRYKKERI
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

OPLAG
1.750 eksemplarer

PAPIR
Kurser 2022 er trykt på MultiDesign Original White, som har 
Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 
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TRYKKERI
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

OPLAG
1.750 eksemplarer

PAPIR
Kurser 2022 er trykt på MultiDesign Original White, som har 
Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 



UDGIVER
Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Tlf. 3812 1294
kursus@lejerbo.dk
www.lejerbo.dk

REDAKTION
Ansvarshavende/kursusleder
Susanne Frelsvig

Kursuskonsulent
Astrid Buus-Nielsen 

Grafisk designer
Rikke Lyholmer

FOTO
Kia Hartelius
BL / Carsten Andersen

TRYKKERI
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

OPLAG
1.750 eksemplarer

PAPIR
Kurser 2022 er trykt på MultiDesign Original White, som har 
Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 
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TRYKKERI
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

OPLAG
1.750 eksemplarer

PAPIR
Kurser 2022 er trykt på MultiDesign Original White, som har 
Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 



UDGIVER
Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Tlf. 3812 1294
kursus@lejerbo.dk
www.lejerbo.dk

REDAKTION
Ansvarshavende/kursusleder
Susanne Frelsvig

Kursuskonsulent
Astrid Buus-Nielsen 

Grafisk designer
Rikke Lyholmer

FOTO
Kia Hartelius
BL / Carsten Andersen

TRYKKERI
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

OPLAG
1.750 eksemplarer

PAPIR
Kurser 2022 er trykt på MultiDesign Original White, som har 
Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 



UDGIVER
Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Tlf. 3812 1294
kursus@lejerbo.dk
www.lejerbo.dk

REDAKTION
Ansvarshavende/kursusleder
Susanne Frelsvig

Kursuskonsulent
Astrid Buus-Nielsen 

Grafisk designer
Rikke Lyholmer

FOTO
Kia Hartelius
BL / Carsten Andersen

TRYKKERI
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

OPLAG
1.750 eksemplarer

PAPIR
Kurser 2022 er trykt på MultiDesign Original White, som har 
Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 



UDGIVER
Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Tlf. 3812 1294
kursus@lejerbo.dk
www.lejerbo.dk

REDAKTION
Ansvarshavende/kursusleder
Susanne Frelsvig

Kursuskonsulent
Astrid Buus-Nielsen 

Grafisk designer
Rikke Lyholmer

FOTO
Kia Hartelius
BL / Carsten Andersen

TRYKKERI
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

OPLAG
1.750 eksemplarer

PAPIR
Kurser 2022 er trykt på MultiDesign Original White, som har 
Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 



UDGIVER
Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Tlf. 3812 1294
kursus@lejerbo.dk
www.lejerbo.dk

REDAKTION
Ansvarshavende/kursusleder
Susanne Frelsvig

Kursuskonsulent
Astrid Buus-Nielsen 

Grafisk designer
Rikke Lyholmer

FOTO
Kia Hartelius
BL / Carsten Andersen

TRYKKERI
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

OPLAG
1.750 eksemplarer

PAPIR
Kurser 2022 er trykt på MultiDesign Original White, som har 
Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 



UDGIVER
Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Tlf. 3812 1294
kursus@lejerbo.dk
www.lejerbo.dk

REDAKTION
Ansvarshavende/kursusleder
Susanne Frelsvig

Kursuskonsulent
Astrid Buus-Nielsen 

Grafisk designer
Rikke Lyholmer

FOTO
Kia Hartelius
BL / Carsten Andersen

TRYKKERI
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

OPLAG
1.750 eksemplarer

PAPIR
Kurser 2022 er trykt på MultiDesign Original White, som har 
Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 



UDGIVER
Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Tlf. 3812 1294
kursus@lejerbo.dk
www.lejerbo.dk

REDAKTION
Ansvarshavende/kursusleder
Susanne Frelsvig

Kursuskonsulent
Astrid Buus-Nielsen 

Grafisk designer
Rikke Lyholmer

FOTO
Kia Hartelius
BL / Carsten Andersen

TRYKKERI
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

OPLAG
1.750 eksemplarer

PAPIR
Kurser 2022 er trykt på MultiDesign Original White, som har 
Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 
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KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 



UDGIVER
Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Tlf. 3812 1294
kursus@lejerbo.dk
www.lejerbo.dk

REDAKTION
Ansvarshavende/kursusleder
Susanne Frelsvig

Kursuskonsulent
Astrid Buus-Nielsen 

Grafisk designer
Rikke Lyholmer

FOTO
Kia Hartelius
BL / Carsten Andersen

TRYKKERI
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

OPLAG
1.750 eksemplarer

PAPIR
Kurser 2022 er trykt på MultiDesign Original White, som har 
Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 
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TRYKKERI
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

OPLAG
1.750 eksemplarer

PAPIR
Kurser 2022 er trykt på MultiDesign Original White, som har 
Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 



UDGIVER
Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Tlf. 3812 1294
kursus@lejerbo.dk
www.lejerbo.dk

REDAKTION
Ansvarshavende/kursusleder
Susanne Frelsvig

Kursuskonsulent
Astrid Buus-Nielsen 

Grafisk designer
Rikke Lyholmer

FOTO
Kia Hartelius
BL / Carsten Andersen

TRYKKERI
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

OPLAG
1.750 eksemplarer

PAPIR
Kurser 2022 er trykt på MultiDesign Original White, som har 
Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 



UDGIVER
Lejerbo
Gammel Køge Landevej 26
2500 Valby

Tlf. 3812 1294
kursus@lejerbo.dk
www.lejerbo.dk

REDAKTION
Ansvarshavende/kursusleder
Susanne Frelsvig

Kursuskonsulent
Astrid Buus-Nielsen 

Grafisk designer
Rikke Lyholmer

FOTO
Kia Hartelius
BL / Carsten Andersen

TRYKKERI
Eks-Skolens Grafisk Design & Tryk

OPLAG
1.750 eksemplarer

PAPIR
Kurser 2022 er trykt på MultiDesign Original White, som har 
Klimakompensationsmærke og er godkendt til Svanemærkede tryksager

KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 

KURSER 2022 
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KÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Vi glæder os til at byde jer velkomne på kursus igen, hvad enten I er nye 
eller garvede bestyrelsesmedlemmer.

Har I brug for en introduktion til bestyrelsesarbejdet eller til afdelingsøko-
nomien, har vi allerede nu sat datoer på en række kurser, der gennemfø-
res 7 forskellige steder i landet. I har også mulighed for at få en mere fyl-
dig introduktion, der kommer omkring det meste, på et weekendkursus.

Herudover har vi en lang række kurser, som vi ikke har sat dato på, men 
som vi gennemfører, hvis vi kan samle deltagere nok. Det kan også være 
et kursus jeres organisation bestiller til netop jeres område.

Endelig møder vi jer også gerne digitalt, hvis vi kan samle et hold på 6-8
deltagere, der alle har erfaring i kurser på Teams. Digitale kurser er lidt 
kortere end de fysiske, og før kurset får I tilsendt fysisk materiale.

Kontakt os meget gerne for at høre mere eller for at tilmelde jer – enten på
3812 1294, på kursus@lejerbo.dk eller på www.lejerbo.dk/bestyrelse/
kurser

Bedste hilsener

KURSER 2022

Susanne Frelsvig 
Kursusleder

Bjarne S. Hansen 
Formand for Lejerbos kursusudvalg

SKRÆDDERSYEDE KURSER	

Er I en afdelingsbestyrelse, der har behov for 
specifik viden om et bestemt emne? Eller er I 
en organisation, der ønsker at samle alle afde-
lingsbestyrelser til et lokalt kursus? Eller må-
ske et kursus specifikt for organisationsbesty-
relsen?

Så kan det selvfølgelig lade sig gøre.

I kan vælge et af  de kurser, der allerede er be-
skrevet i kataloget eller på hjemmesiden, hvor 
vi har tilrettet det til jeres lokale forhold. Eller I 
kan ønske uddannelse i noget helt særligt, som 
netop I har brug for.

Nedenfor er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger 
eller organisationer – det er næsten kun fantasi-
en, der sætter grænser:

> Kommunikation med beboerne
> Kompetenceudvikling af  frivillige
> Organisationsbestyrelsen – ansvar, opgaver 
 og samarbejde
> Miljøambassadører – forløb på 3-10 kursus-
 gange
> Samarbejdet med kommunen
> Præsentationsteknik

Praktik
I vælger, om kursusafdelingen skal sørge for alt: 
invitation, lokale, fortæring, oprydning – eller om 
I selv vil løfte nogle af  opgaverne.

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelin-
gen, andre Lejerbo-ansatte eller eksterne spe-
cialister, der står for undervisningen.

Pris
I får en fast pris afhængig af, hvordan vi fordeler 
opgaverne. Vær dog opmærksom på, at I som 
udgangspunkt skal betale for 20 deltagere, uan-
set deltagerantallet. Kontakt kursusafdelingen
for konkret tilbud.

FYRAFTENSKURSUS, 
DAGSKURSUS, FREDAG-LØRDAGSKURSUS

 TID OG STED

Kurserne holder vi, hvor det passer jer. Det kan 
være enten i et beboerlokale, i en afdeling eller 
på et kursuscenter nær jer. Omfanget af  kurset 
aftales også individuelt

BEBOERDEMOKRATIET I PRAKSIS
	
Beboerne har en ganske stor indflydelse på, hvordan det 
skal være at bo i den enkelte boligafdeling. 

Som bestyrelsesmedlem er det din opgave at bidrage med 
gode initiativer og oplæg – og dermed sikre bedst mulige 
rammer for afdelingens liv og udvikling.

På kurserne kan du få inspiration til og viden om, hvordan I 
fx får udarbejdet en god husorden eller bedst kommunikerer 
med beboerne.

> Husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetskatalog
> Det gode bestyrelsesmøde og det gode referat
> Inddragelse af beboere – planlægning af arrangementer 
 og åbne bestyrelsesmøder 
> Psykisk sårbare og udsatte beboere
> Afdelingsmødet og dirigentrollen

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER 
OG REPRÆSENTANTSKABER 

Organisationsbestyrelsen har et stort ansvar – men hvad er 
det egentlig, der forventes af  medlemmerne? Selvom man 
har været med i flere år, kan rammerne og opgaverne stadig 
godt være lidt uklare.

For kan man stilles til ansvar? Hvordan holder man styr på 
afdelingerne og deres økonomi? Hvordan hænger organi-
sationens økonomi sammen? Hvad kan man få ud af  sam-
arbejdet med kommunen? Og hvordan sikrer man sig, at 
administrationen foregår efter reglerne?

Alt det og mere til er det muligt at blive klogere på i Lejerbos 
udbud af  kurser for organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber.

> Kursusforløb for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning til 
 afdelingsbestyrelsen
> Boligjura for organisationsbestyrelser
> Organisationsbestyrelsen som bygherre
> Repræsentantskabets opgaver og ansvar

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

HJEMMESIDE OG IPADKURSER
	
Flere og flere orienterer sig på nettet og klarer deres besty-
relsesarbejde digitalt – også Lejerbos beboere og besty-
relsesmedlemmer.

Hver afdeling har en standardhjemmeside med de væsent-
ligste informationer om afdelingen, og som bestyrelse kan I 
gøre den til stedet, hvor jeres beboere kan finde de relevante 
informationer om afdelingen, fx husorden, referater mm.

Lær hvordan på kurset “Brug af  afdelingens hjemmeside”. 
På iPad-kurset kan I få inspiration til at klare jer uden papir 
i bestyrelsesarbejdet ved at samle notater og dokumenter 
på jeres iPad.

> Brug af afdelingens hjemmeside
> iPad som værktøj i bestyrelsesarbejdet

[ LÆS MERE OM KURSERNE PÅ 
WWW.LEJERBO.DK/BESTYRELSE/KURSER ]

INTROKURSER 
MINI Introduktion til bestyrelsesarbejdet

Indhold
> Hvad vil det sige at bo alment?
> Hvad er forholdet mellem afdeling, organisation
 og administration?
> Afdelingsbestyrelsens opgaver, kompetence og 
 råderum
> Redskaber, værktøjer og hjælpere i bestyrel-
 sesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

 
 TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 26. januar 2022, 
Restaurant Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 24. maj 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Tirsdag den 3. maj 2022, regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Valby
Torsdag den 6. oktober 2022, 
Lejerbos hovedkontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 11. oktober 2022, sted oplyses senere

Holbæk
Tirsdag den 25. oktober 2022, 
fælleshuset i Grønneparken i Holbæk

Vejle
Mandag d. 24. januar 2022, 
Vejle Center Hotel

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 1 
Grundlæggende budget og regnskab	
  
Indhold
> Budget og regnskab – hvad er forskellen og  
 hvordan spiller de sammen?
> Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse 
 og administration i arbejdet med budget og  
 regnskab
> Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
> Budgetprocessen
> Styringsværktøjer til opsparing
> De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboer-
demokrater, der har brug for at kende de væ-
sentligste regler og arbejdsgange i bestyrelses-
arbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Vær opmærksom på, 
at nogle organisationer giver tilskud til nye af-
delingsbestyrelsesmedlemmers deltagelse på 
introduktionskursus. Forhør dig evt. på dit regi-
onskontor og læs mere under ”Praktisk”.

  
  FYRAFTENSKURSUS, 
  AFVIKLES FRA KL. 17.00 TIL 20.30

  TID OG STED

Aalborg
Onsdag den 9. marts 2022, Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 30. august 2022, centralt i Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2022, regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Valby
Onsdag den 9. november 2022, Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 17. november 2022, fælleshuset i 
Grønneparken i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 22. november 2022, Vejle Center Hotel

Hillerød
Torsdag den 24. november 2022, sted oplyses 
senere

ØKONOMI OG DRIFT 
MODUL 2 
Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, 
tilstandsrapport samt konto 115 og 116

Indhold
> Hvad er et afdelingstjek?
> Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
> Organisationens rolle i afdelingens 
 vedligeholdelse
> Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
> Budgettering af  den langsigtede vedligehold-
 else af  afdelingen
> Vedligeholdelsesplanen, og hvordan den hænger 
 sammen med afdelingstjekket og budgettet
> Konto 115 og 116 – planlagt og ikke-planlagt 
 vedligeholdelse
> Energirapporter

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der 
enten har deltaget på Modul 1, Grundlæggen-
de budget og regnskab eller har erhvervet sig 
en tilsvarende viden ved i praksis at have været 
gennem budgetprocessen flere gange. Også 
mere erfarne beboerdemokrater, der har en god 
forståelse for afdelingens økonomi, kan få ud-
bytte af  kurset.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig.

     FYRAFTENSKURSUS

 
      TID OG STED

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for 
MODUL 2. Kontakt kursusafdelingen, organisati-
onsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor, hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, 
når vi har nok tilmeldte til at gennemføre kurset.

INTROKURSUS 
MAXI Introduktion til bestyrelsesarbejdet
 
Indhold
> Beboerdemokratiets opbygning
> Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
> Grundlæggende budget og regnskab
> Afdelingstjek og vedligeholdelse 
> Det gode bestyrelsesmøde
> Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gen- 
nemgang af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen 
fremfor flere aften- og dagskurser.

Kurset er primært rettet mod nye bestyrelses-
medlemmer, men mere erfarne beboerdemo-
krater er naturligvis velkomne, hvis de ønsker at 
få genopfrisket gammel viden eller måske del-
tager sammen med nye bestyrelsesmedlemmer. 
Niveauet er henvendt til nye bestyrelsesmed-
lemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretnings-
fører Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  
din afdelings konto 119. Læs mere
under ”Praktisk”.

   WEEKENDKURSUS 
   MED TO OVERNATNINGER
 

 
 TID OG STED

Fredag den 18. november 2022 kl. 17.00
- søndag den 20. november 2022 kl. 13.00
Et centralt sted i landet. 



Mad og drikke
Fortæring: Morgenmad på færgen, frokost og 
aftensmad på Folkemødet.

Pris
Pris ca. 2.500 kr. Prisen afgøres af  antallet af  
deltagere, da vi fordeler omkostningen mellem 
de deltagende.

 TID OG STED

Afgang fra DGI-byen i København fredag den 
17. juni 2022 kl. 6.30. Vi er retur i København ca. 
kl. 22.00.

BESØG FOLKEMØDET

Tur til Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2022

Vi har booket bus og færgebillet – og så håber vi, 
at mange af  jer bestyrelsesmedlemmer har lyst 
til at komme en dag til Folkemødet.

Programmet er endnu ikke offentliggjort, men vi 
har aftalt med Lejerbos direktør Palle Adamsen, 
at han vil møde os og introducere os til Folkemø-
det i BL’s store pavillon, der danner rammen om 
mange af  mødets aktiviteter.

Vi tager af  sted fra København kl. 6.30 og kommer 
retur samme aften omkring kl. 22.00. For deltagere 
fra det jyske hjælper vi med overnatning nær 
busafgangen i København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke 
demokratiet og dialogen i Danmark. På Folkemødet 
hyldes det danske demokrati og fællesskab. I 2019 
deltog flere end 1.100 foreninger, virksomheder,

interesseorganisationer og politiske partier. Fol-
kemødet skaber anderledes rammer om møder 
mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, inte-
resseorganisationer og politikere fra Folketinget, 
EU, kommuner og regioner. Og giver borgerne 
mulighed for at møde beslutningstagerne ansigt 
til ansigt.

Gratis og åbne events
Folkemødets rygrad er de events, som de politiske 
partier, organisationer, virksomheder og private 
borgere arrangerer. Et event er Folkemødets 
betegnelse for taler, debatter, seminarer, work-
shops og andre arrangementer. Desuden råder 
hvert af  Folketingets partier over Hovedscenen på 
Cirkuspladsen i en halv time i løbet af  Folkemødet. 
Der er gratis adgang til alle events og taler, der 
er registreret i Folkemødets program.

Festivalområdet
Folkemødets events bliver afholdt i mødelokaler, på 
skibe, i telte, under åben himmel, på restauranter 
mv. spredt over et område, der strækker sig over 
ca. en kilometer – fra Allinge Havns sydlige ende 
til Danchells anlæg i nord.

DET PRAKTISKE 

Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjem-
meside. Læs mere på www.lejerbo.dk/kurser

Tilmelding pr. mail
Du kan tilmelde dig ved at sende os en mail med 
følgende oplysninger: navn, afdeling, adresse, 
mobiltelefonnr. og mailadresse. Husk at få ok 
fra afdelingsformanden og husk at sikre, at der 
er budgetteret med kursusmidler på konto 119 i 
afdelingsbudgettet.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, 
dvs. medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder 
også suppleanter), organisationsbestyrelser og 
repræsentantskaber kan deltage på kurserne. I 
visse tilfælde kan også ’menige’ beboere deltage, 
hvis de fx fungerer som hjemmesideredaktører, 
indgår i arbejdsgrupper eller af  anden grund har 
behov for ny viden.

Afbud
Du er altid velkommen til at sende en anden i dit 
sted, hvis du bliver forhindret. Bare husk at oplyse 
os om det. Ved afbud senere end 2 måneder før 
kurset, vil vi i nogle tilfælde opkræve fuldt eller 
delvist kursusgebyr.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kur-
susbetalingen. I enkelte tilfælde er det din orga-
nisation, der dækker udgiften. Kursisterne deles 
om de samlede udgifter til kursusgebyr, ophold, 
forplejning, materialer og eventuel deltagelse af  
eksterne undervisere. Den endelige pris kender 
vi derfor først efter kurset. I kataloget kan du se, 
hvad vi forventer, kurset kommer til at koste.
 
Mad og drikke
Der er fuld forplejning på kurserne. Lejerbo 
udbetaler ikke diæter. Er du allergiker, så husk at 
oplyse os om dette ved tilmelding.

Dækning af rejseomkostninger
Du kan få dækket dine rimelige udgifter til trans-
port, dvs. tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), 
taxa fra nærmeste station til kursusstedet samt 
kørsel i egen bil. Rejseafregningsblanketterne 
kan rekvireres hos kursusafdelingen. Det er din 
afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gang- 
besværede og kørestolsbrugere de steder, hvor 
det er angivet i beskrivelsen af  kursusstedet. Det 
er dog altid en god idé at kontakte kursusstedet 
direkte og høre om forholdene, hvis du har sær-
lige behov.

Onlinekurser
Nogle af  jer er måske blevet glade for at kunne 
dygtiggøre jer hjemmefra på onlinekurser. Og det 
kan selvfølgelig også lade sig gøre i Lejerbo-regi.

Det kræver blot, at vi kan samle 6-8 deltagere, der 
alle er fortrolige med at holde møder på Teams. Onli-
nekurserne er lidt kortere end vores fysiske kurser, 
da det kan være svært at holde koncentrationen så 
længe på skærmen.

Før kurser modtager deltagerne fysisk materiale, som 
vi undervejs orienterer os i. I første omgang udbyder 
vi introkursus digitalt, da økonomikurserne er for 
materialetunge til at fungere godt digitalt.

Hvis alle kursusdeltagerne på et fysisk kursus er 
interesserede i – og kompetente til – en online-op-
følgning efter fx 3 måneder, finder vi selvfølgelig 
også ud af  det.

Ønsker I deltage på et online introkursus, skal 
I henvende dig på kursus@lejerbo.dk eller 
3812 1294. Husk at oplyse, om der er tidspunkter 
der passer enten særlig godt eller dårligt. Og at 
bekræfte, at I er fortrolige med Teams.

Ny i afdelingsbestyrelsen, pakke 1
Forslag a)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MAXI

Forslag b)
¬ Introduktion til bestyrelsesarbejdet – MINI
¬ Grundlæggende budget og regnskab

Medlem af afdelingsbestyrelsen med nogen erfaring, pakke 2
¬ Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan, tilstandsrapport og konto 115 og 116
¬ Husorden og vedligeholdelsesreglement
¬ Råderet

Ny i organisationsbestyrelsen, pakke 3
¬ Introduktion til boligorganisationen
¬ Kursusforløb for organisationsbestyrelser

Erfaren beboerdemokrat i organisationsbestyrelsen, pakke 4
¬ Afdelingsmødet og dirigentrollen
¬ Organisationsbestyrelsens støtte og rådgivning 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Brush up for organisationsbestyrelser

UDDANNELSESFORLØB FOR FORSKELLIGE BEBOERDEMOKRATER

Om du er nyvalgt i afdelingsbestyrelse eller organisationsbestyrelse, eller om du er mere erfaren, så 
er der altid et kursus, som passer til dig. Du kan naturligvis vælge frit fra kursuskataloget. Nedenfor 
har vi foreslået nogle forløb til inspiration.

LOMMEPOSER
Lette, tynde stofposer, der kan foldes helt sammen og være i lommen eller tasken, 
fint Lejerbo-tryk på forsiden, 25 kr. pr. stk., minimum 10 stk. pr. bestilling.

PASTILLER
Lækre Lejerbo-pastiller, 6 kr. pr. æske, minimum 
30 æsker pr. bestilling (svarende til 1 karton).

TURRYGSÆK
Turrygsæk med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på siden, 150 kr. pr. stk.

KØB LOMMEPOSER, TURRYGSÆKKE, PASTILLER ELLER PARAPLYER
Sagerne kan enten hentes i Valby eller sendes mod betaling af porto.

PARAPLY
Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg og 
Lejerbos logo på håndtaget, 225 kr. pr. stk.

ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 
1971 og er næstformand i hovedbestyrelsen. 
Jeg er formand i Lejerbo Hvidovre og har været i 
kursusudvalget siden 2003. Jeg har en baggrund 
med trafikuddannelse i DSB samt merkonom i 
transport, et arbejde der har bragt mig rundt til 
det meste af  Europa.

JEANNIE THORVING HANSEN
Jeg har været aktiv i Haslev Boligforenings 
beboerdemokrati siden 2004. Jeg er formand 
i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores 
organisationsbestyrelse. Jeg har mange års erfa-
ring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelses-
medlem/formand. Min uddannelse som økonom 
og aktiv i politik har klædt mig på til nogle af  de 
udfordringer, man møder som beboerdemokrat. 
Derfra ved jeg, hvor vigtigt uddannelse af  vores 
beboerdemokrater er, uanset deres baggrund, 
hvis man vil fastholde dem.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet 
i omkring 20 år. Jeg startede som formand i 
afdelingsbestyrelsen og er siden blevet besty-
relsesmedlem i afdelingsbestyrelsen og valgt 
ind i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Aalborg. 
Uden for Lejerbo har jeg arbejdet i TDC i mange 
år og arbejder nu i vedligeholdelsesafdelingen i 
et smedefirma.

LEJERBOS KURSUSUDVALG

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo siden 1995 i min 
lokale afdeling 61-0, hvor jeg er formand. Jeg har 
været formand for Lejerbo Høje Taastrup i mere 
end 10 år og været medlem af  hovedbestyrelsen 
siden 2004 samt været medlem af  kursusudvalget 
siden 2002. Uddannelse af  beboerdemokrater har 
altid været en vigtig prioritering for mig.

HELLE WORM
Jeg har siddet i Lejerbos hovedbestyrelse siden 
2007. Derudover har jeg også fungeret som for-
mand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slan-
gerup fra 1999 og siden 2017 som næstformand 
for Lejerbo Frederiksborg. Til daglig arbejder jeg 
som regnskabsfører og laver også regnskaber for 
mindre virksomheder som selvstændig.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse 
siden 1997 herunder organisationsbestyrelsen 
i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i 
Lejerbo siden 2013, hvor jeg har været næstformand 
siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har 
lang erfaring med at undervise i kommunikations-
former bl.a. i forsvaret og på aftenskole, og jeg 
har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 
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