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KURSER 2021



Kære bestyrelsesmedlem

Sjældent har vi glædet os så meget til et nyt kursusår, som vi har glædet os til 2021.

Vi glæder os til igen at møde jer ude i fælleshusene og på de hyggelige kursussteder – og vi 
glæder os til at hjælpe jer med at bestride jeres bestyrelsesopgaver bedst muligt.

For epidemi eller ej – demokratiet har brug for jer – og I har brug for viden for at kunne løfte 
jeres opgaver bedst muligt.

Ny i bestyrelsen – introduktion og økonomi
I alle regioner gennemfører vi et introduktionskursus og et økonomikursus for nye bestyrel-
sesmedlemmer. Vi anbefaler, at introkurset ret hurtigt suppleres med et kursus i budget og 
regnskab, som også gennemføres i alle regioner. Alternativt, at I deltager i weekendkurset, 
der kommer næsten hele vejen rundt om bestyrelsesarbejdet. Læs mere på side 13-17.

Til de mere erfarne – to dage med diskussion og udveksling
Som altid er der også tilbud til de erfarne folk. Og som noget nyt tilbyder vi et kursus, hvor 
deltagernes personlige udfordringer og dilemmaer bliver omdrejningspunkt. Det er oplagt 
for de af  jer, der allerede har deltaget på organisationsbestyrelsesuddannelsen. Men også 
jer, der har mange års erfaring med organisationsarbejdet er velkomne. Læs mere på side 24.

Trænger jeres repræsentantskab til lidt vitaminer?
Vores erfaring er, at en del af  repræsentanterne ikke er helt fortrolige med den vigtige opgave, 
som de skal løse. Derfor tilbyder vi at komme med oplæg på repræsentantskabsmøderne 
eller måske lave et særligt kursus for repræsentantskabsmedlemmerne i jeres lokalområde. 
Læs mere på side 27.

Folkemødet – oplev demokratiet i praksis
Vi havde en fantastisk tur til Folkemødet i 2019, hvor alle deltagere blev inspireret af  al den 
energi, der strålede ud af  de mange deltagere, der repræsenterede såvel frivillige foreninger, 
interesseorganisationer som mere professionelle stadeholdere.

VI SES I 2021
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Derfor tilbyder vi igen en endagestur med mulighed for såvel fælles som individuelle 
oplevelser, herunder besøg på BL's store stand, hvor Palle Adamsen vil give en intro-
duktion til Folkemødet. Palle Adamsen er udover at være direktør for Lejerbo også 
formand for BL (Boligselskabernes Landsforening). Se side 10.

Kontakt os gerne
I er som altid velkomne til at kontakte os på kursus@lejerbo.dk 
eller på telefon 3812 1294, hvis I vil høre mere eller ønsker et lokalt kursus.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Bedste hilsener

Susanne Frelsvig | KursuslederBjarne S. Hansen | Formand for Lejerbos kursusudvalg
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Målgruppe
Afdeling eller organisation, der enten har behov for specifik 
viden om et bestemt emne, eller hvor rejseomkostning-
erne gør, at det er billigere at få kursusafdelingen til at 
rykke ud end at sende mange deltagere til et kursus i 
den anden ende af  landet.

Indhold
Kurset kan være et af  de kurser, der allerede er beskrevet 
i kataloget, og hvor vi tilrettet det til jeres lokale forhold. 
Eller det kan være noget helt særligt, som netop I 
har brug for. Her er nogle eksempler på de kurser og 
forløb, vi har skræddersyet til enkelte afdelinger eller 
organisationer:

¬ Kommunikation med beboerne
¬ Kompetenceudvikling af  frivillige
¬ Miljøambassadører – forløb på 3 -10 kursusgange
¬ Samarbejdet med kommunen
¬ Nudging – hjælp beboerne til at sortere affaldet rigtigt
¬ Præsentationsteknikt

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

Undervisere
Afhængig af  emne kan det være kursusafdelingen, 
andre Lejerbo-ansatte eller eksterne eksperter 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, uanset deltagerantallet. Kontakt 
kursusafdelingen for konkret tilbud.

SKRÆDDERSYEDE KURSER

FYRAFTENSKURSUS
DAGSKURSUS
FREDAG – LØRDAGSKURSUS

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

TID OG STED



Tur til Folkemødet på Bornholm den 18. juni 2021
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 en 
aftale med Lejerbos direktør Palle Adamsen, der også 
er formand for BL om, at han vil møde os og introducere 
os til Folkemødet i BL's store pavillon, der danner ram-
men om mange af  mødets aktiviteter.

Herudover vil vi – når programmet offentliggøres – fast-
lægge et program for dagen: udvalgte arrangementer vi 
deltager i, fælles frokost samt selvfølgelig også mulighed 
for at gå rundt på egen hånd.

Vi regner med at tage af  sted fra København tidlig 
morgen (sandsynligvis ca. 6.30) og komme retur om 
aftenen (sandsynligvis ca. 22). For deltagere fra det 
jyske hjælper vi med overnatning nær busafgangen i 
København.

Om Folkemødet
Det primære formål med Folkemødet er at styrke demo-
kratiet og dialogen i Danmark. Folkemødet i uge 24 i 
Allinge på Bornholm samler flere end 100.000 mennesker 
i alle aldre. På Folkemødet hyldes det danske demokrati 
og fællesskab. I 2019 deltog flere end 1.100 foreninger, 
virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier. 

Folkemødet skaber anderledes rammer om møder mel-
lem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorga-
nisationer og politikere fra Folketinget, EU, kommuner 
og regioner. Og giver borgerne mulighed for at møde 
beslutningstagerne ansigt til ansigt.

BESØG FOLKEMØDET
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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, workshops og andre arran-
gementer. Desuden råder Folketingets partier hver 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.

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.

1111

Fredag den 18. juni 2021 
fra kl. ca. 6.30 – ca. 22.00
Bussen afgår fra en station i København. 

TID OG STED
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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 bestyrelsesarbejdet

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til nyvalgte beboerdemo-
krater, der har brug for at kende de væsentligste regler 
og arbejdsgange i bestyrelsesarbejdet.

’Gamle’ beboerdemokrater er bestemt også velkomne. 
Det kan være udmærket at få repeteret og opdateret 
sin basisviden. Eller måske tage kurset sammen med 
nye bestyrelsesmedlemmer, for på den vis at sikre et 
godt fælles udgangspunkt for det fremtidige bestyrelses-
arbejde.

Undervisere
Susanne Frelsvig fra kursusafdelingen samt så vidt 
muligt en repræsentant fra det lokale Lejerbokontor og 
medlemmer fra én eller flere organisationsbestyrelser.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  din 
afdelings konto 119. Vær opmærksom på, at nogle 
organisationer giver tilskud til nye afdelingsbestyrelses-
medlemmers deltagelse på introduktionskursus. Forhør 
dig evt. på dit regionskontor og læs mere på side 30.

INTRODUKTION TIL BESTYRELSESARBEJDETMINI
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FYRAFTENSKURSUS TID OG STED

Kurset er et fyraftenskursus, der afvikles fra 
kl. 17.00 til kl. 20.30. 

Forår:
Aalborg 
Tirsdag den 26. januar 2021 på Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Tirsdag den 20. april 2021 på Hotel Kirstine i 
Næstved

Holstebro
Torsdag den 22. april 2021 på regionskontoret 
på Thorsvej i Holstebro

Efterår:
Valby
Onsdag den 6. oktober 2021 på Lejerbos hoved-
kontor i Valby

Hillerød
Tirsdag den 12. oktober 2021, sted oplyses senere

Holbæk
Torsdag den 28. oktober 2021 i fælleshuset 
Havevang/Agervang i Holbæk

Vejle
Onsdag den 3. november 2021 på Vejle Center 
Hotel



Indhold
¬ Beboerdemokratiets opbygning
¬ Afdelingsbestyrelsens daglige arbejde
¬ Grundlæggende budget og regnskab
¬ Afdelingstjek og vedligeholdelse
¬ Det gode bestyrelsesmøde
¬ Afdelingsmødet

Målgruppe
Beboerdemokrater, der ønsker én samlet gennemgang 
af  arbejdet i afdelingsbestyrelsen frem for flere aften- og 
dagskurser. Kurset er primært rettet mod nye bestyrel-
sesmedlemmer, men mere erfarne beboerdemokrater er 
naturligvis velkomne, hvis de ønsker at få genopfrisket 
gammel viden eller måske deltager sammen med nye 
bestyrelsesmedlemmer. Niveauet er henvendt til nye 
bestyrelsesmedlemmer.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig og forretningsfører i 
Holbæk Mariane Toft-Dallgaard.

Pris
Deltagergebyret er ca. 6.500 kr., som dækkes af  din 
afdelings konto 119. Læs mere på side 30.

Kursusstedet
Kursuscenter Knudshoved ligger udenfor Nyborg med 
skøn udsigt til Storebælt. Der er ca. 4 km til Nyborg 
Station. Kommer du i bil er der gode parkeringsfas-
ciliteter.

INTRODUKTION TIL BESTYRELSESARBEJDETMAXI
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WEEKENDKURSUS 

TID OG STED

Fredag den 17. september 2021 kl. 17.00 
– søndag den 19. september 2021 kl. 13.00 
på Kursuscenter Knudshoved ved Nyborg.
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MODUL 1

Indhold
¬ Budget og regnskab – hvad er forskellen og hvordan
 spiller de sammen?
¬ Arbejdsfordeling mellem afdelingsbestyrelse og 
 administration i forbindelse med budget og regnskab
¬ Opbygningen af  budget og regnskab 
 – hovedgrupperne
¬ Hvor har afdelingsbestyrelsen indflydelse på 
 budgettet?
¬ Styringsværktøjer til opsparing
¬ De mange dokumenter i budgetprocessen

Målgruppe
Kurset er primært henvendt til beboerdemokrater med 
begrænset erfaring og behov for et helt overordnet 
indblik i de økonomiske styringsredskaber. ’Gamle’ 
beboerdemokrater er bestemt også velkomne. Det 
kan være udmærket at få repeteret og opdateret sin 
basisviden, men vær venligst opmærksom på, at kurset 
fokuserer på de grundlæggende budget- og regnskabs-
udfordringer og ikke egner sig til detaljerede spørgsmål 
og diskussioner.

Undervisere
Susanne Frelsvig fra kursusafdelingen.

Pris
Deltagergebyret er ca. 1.350 kr., som dækkes af  din 
afdelings konto 119. Vær opmærksom på, at nogle 
organisationer giver tilskud til nye afdelingsbestyrelses-
medlemmers deltagelse på introduktionskursus. Forhør 
dig evt. på dit regionskontor og læs mere på side 30.

GRUNDLÆGGENDE BUDGET OG REGNSKAB
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Kurset er et fyraftenskursus, der afvikles fra 
kl. 17.00 til kl. 20.30. 

Forår:
Aalborg
Onsdag den 3. marts 2021 på Restaurant 
Orkideen i Aalborg

Næstved
Onsdag den 5. maj 2021 på Hotel Kirstine i 
Næstved

Holstebro
Onsdag den 19. maj 2021 på regionskontoret på 
Thorsvej i Holstebro

Efterår:
Valby
Tirsdag den 9. november 2021 på Lejerbos 
hovedkontor i Valby

Holbæk
Torsdag den 18. november 2021 i Lejerbos afdeling 
123-0, Havevang/Agervang i Holbæk

Vejle
Tirsdag den 23. november 2021 på Vejle Center 
Hotel

Hillerød
Torsdag den 25. november 2021, sted oplyses 
senere

TID OG STED



AFDELINGSTJEK, VEDLIGEHOLDEL-
SESPLAN, TILSTANDSRAPPORT 
SAMT KONTO 115 OG 116

Målgruppe
Kurset er henvendt til beboerdemokrater, der har mod på 
selv at fremlægge budget og regnskab på et afdelings-
møde. Det er en forudsætning, at man har deltaget på 
Modul 1, Grundlæggende budget og regnskab, Modul 
2, Afdelingstjek, vedligeholdelsesplan mm., eller har en 
viden svarende til indholdet på de to kurser.

Indhold
¬ De formelle krav til udarbejdelse, uddeling, 
 præsentation og vedtagelse af  regnskab 
 og budget på afdelingsmødet
¬ Håndtering af  spørgsmål og kommentarer 
 til budgettet på mødet
¬ Øvelser i præsentation
¬ Evt. præsentation af  værktøj til på egen hånd at ’lege’ 
 med budgettet

FREMLÆGGELSE AF ØKONOMI PÅ AFDELINGSMØDETMODUL 3

MODUL 2

Indhold
¬ Hvad er et afdelingstjek?
¬ Beboernes forpligtelse til at vedligeholde 
 ejendommen
¬ Organisationens rolle i afdelingens vedligeholdelse
¬ Afdelingsbestyrelsens rolle i afdelingstjekket
¬ Budgettering af  den langsigtede vedligeholdelse 
 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 har delta-
get på Modul 1, Grundlæggende budget og regnskab 
i løbet af  de seneste år eller som har erhvervet sig en 
tilsvarende viden ved i praksis at have været gennem 
budgetprocessen flere gange. Men også mere erfarne 
beboerdemokrater, der har en god forståelse for afde-
lingens økonomi, kan deltage på kurset.

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer 
for MODUL 2 og MODUL 3. Kontakt kursusafde-
lingen, organisationsbestyrelsen eller det lokale 
Lejerbo-kontor hvis du er interesseret, så fast-
lægger vi tid og sted, når vi har nok tilmeldte til 
at gennemføre kurset.

TID OG STED
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BEBOERDEMOKRATI I PRAKSIS



Indhold
Gennem de sidste mange år har vi i Danmark og de 
almene boligafdelinger modtaget borgere fra hele ver-
den. Mange glider uden problemer ind i dansk hverdag 
og livet i en almen boligafdeling. Andre har sværere 
ved at finde sig til rette, kender ikke baggrunden for 
det almene og kan på forskellig vis give anledning til 
misforståelser og dårlige oplevelser for de øvrige lejere 
i boligafdelingen.

Hvordan møder man bedst sine nye (eller ’gamle’) lejere 
og hjælper dem godt til rette? Hvordan kan man gøre 
beboerdemokratiet tilgængeligt for disse lejere? Er der 
noget, man med fordel kan være særligt opmærksom på 
i forhold til forskellige kulturer? Hvor kan man få hjælp, 
og hvad kan man forvente, at kommunen håndterer?

Kurset arrangerer vi i samarbejde med medarbejdere fra 
den lokale kommune og andre lokale videnspersoner. Vi 
lover ingen lette løsninger, men redskaber og viden, der 
forhåbentlig kan løse eller lette nogle af  udfordringerne.

DE NYE – NOGLE GANGE SVÆRE – NABOER 
Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer fra afdelinger, hvor der er udfor-
dringer med integration og sameksistens med grupper af  
beboere, primært af  anden etnisk oprindelse end dansk.

Kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret i dette 
kursus. Vi opretter et hold, når der er et tilstrækkeligt 
antal interesserede. Kurset kan også bestilles lokalt.

Der er endnu ikke fastsat datoer eller lokationer for kuserne 
under 'Beboerdemokrati i praksis'. Kontakt kursusafdelingen, 
organisationsbestyrelsen eller det lokale Lejerbo-kontor hvis 
du er interesseret, så fastlægger vi tid og sted, når vi har nok 
tilmeldte til at gennemføre kurset.

TID OG STED

19

FYRAFTENSKURSUS



HUSORDEN OG VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT
Indhold
¬ Hvad er vedligeholdelsesreglementet, og hvad skal 
 det regulere?
¬ Hvad er en husorden, og hvad skal den regulere?
¬ Hvordan kan man få beboerne til at interessere sig 
 for husordenen?
¬ Hvordan håndteres beboere, der har svært ved at 
 respektere husordenen?
¬ Det juridiske omkring en husorden

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer der har behov for større viden om 
afdelingens vedligeholdelsesreglement, og som overvejer 
at få revideret afdelingens husorden. Eller som oplever, 
at den eksisterende husorden ikke fungerer optimalt. Før 
kurset vil kursisterne blive bedt om at indsende deres 
egen husorden og vedligeholdelsesreglement.

Kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret i dette 
kursus. Vi opretter et hold, når der er et tilstrækkeligt 
antal interesserede. Kurset kan også bestilles lokalt.

DET GODE BESTYRELSESMØDE OG DET GODE REFERAT 
Indhold
¬ Forberedelse af  bestyrelsesmødet, herunder 
 udarbejdelse af  dagsorden
¬ Styring af  bestyrelsesmødet
¬ Beslutningsprocesser 
¬ Sikring af, at alle deltager aktivt og kommer til orde
¬ Udarbejdelse af  beslutningsreferat
¬ Præsentation af  skabelon til dagsorden og referat

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer der ønsker konkrete værktøjer 
til at gennemføre ’det gode bestyrelsesmøde’, herunder  
at få formuleret en effektiv dagorden og et godt referat.

Kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret i dette 
kursus. Vi opretter et hold, når der er et tilstrækkeligt 
antal interesserede. Kurset kan også bestilles lokalt.

20

LØRDAGSKURSUS

FYRAFTENSKURSUS



PSYKISK SÅRBARE OG UDSATTE BEBOERE
Indhold
¬ Viden om psykisk sygdom 
¬ Viden om misbrug
¬ Hvordan er ’systemet’ indrettet for psykisk sårbare 
 og misbrugere?
¬ Hvem skal man kontakte med en bekymring, 
 og hvad sker der, når man kontakter kommunen?
¬ Hvad kan jeg som nabo gøre?
¬ Hvad kan vi som bestyrelse gøre?

Kurset er primært tænkt som et lokalt kursus, hvor kur-
susafdelingen inviterer den pågældende kommunes 
medarbejdere til at deltage i undervisningen.

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer i afdelinger med psykiske 
sårbare beboere og beboere med misbrug. Eller orga-
nisationsbestyrelsesmedlemmer, der vil have større 
viden om håndtering af  psykisk sårbare beboere og 
misbrugere i kommunen. 

Kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret i dette 
kursus. Vi opretter et hold, når der er et tilstrækkeligt 
antal interesserede. Kurset kan også bestilles lokalt.

INDDRAGELSE AF BEBOERE – PLANLÆGNING AF ARRANGEMENTER OG 
ÅBNE BESTYRELSESMØDER 

Indhold
¬ Hvordan planlægger man et større arrangement?
¬ Rekruttering og ’pleje’ af  frivillige
¬ Hvordan får man flere beboere til at deltage 
 i arrangementer og afdelingsmøder?
¬ Erfaringer fra åbne bestyrelsesmøder
¬ Afdelingsmødet set som arrangement
¬ Evaluering og opfølgning på arrangementer

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at styrke afdelingens 
sociale liv ved at inddrage og engagere afdelingens 
beboere gennem planlægning af  sociale aktiviteter og/
eller via åbne bestyrelsesmøder. 

Kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret i dette 
kursus. Vi opretter et hold, når der er et tilstrækkeligt 
antal interesserede. Kurset kan også bestilles lokalt.
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AFDELINGSMØDET OG DIRIGENTROLLEN
Indhold
¬ Afdelingsmødet – den øverste myndighed
¬ De formelle regler om afholdelse af  afdelingsmødet 
¬ Dirigentens myndighed
¬ Afstemningsregler
¬ Tilrettelæggelse af  beslutningsproces
¬ Urafstemning

Målgruppe
Relativt erfarne beboerdemokrater – måske organi-
sationsbestyrelsesmedlemmer – der overvejer selv at 
påtage sig dirigentrollen og derfor ønsker en grundig 
gennemgang af  afdelingsmødet og dirigentrollen. 
Ca. et halvt år efter kurset mødes deltagerne igen til en 
opfølgningsdag med mulighed for erfaringsudveksling.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig og næstformand i Lejerbos 
hovedbestyrelse og organisationsformand i Hvidovre 
Erik Gemmer.

Kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret i dette 
kursus. Vi opretter et hold, når der er et tilstrækkeligt 
antal interesserede. Kurset kan også bestilles lokalt.

RÅDERET
Indhold
¬ Hvad er råderetten? Kort om lovgivningen, der ligger 
 bag
¬ Vedligeholdelsesreglementet og dets sammenhæng 
 med råderetten
¬ Den kollektive råderet – hvad kan gøres her, og hvad 
 er bestyrelsens opgave?
¬ Den individuelle råderet – hvem tager initiativet, hvor-
 dan foregår det, og hvad er bestyrelsens opgave?
¬ Råderetskatalog – hvad må gøres uden for boligen? 
¬ Kvaliteten i arbejdet – hvordan sikres den?
¬ Samarbejdet med Lejerbos administration om 
 råderetten

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil vide mere om 
råderet og de omfattende muligheder for at udføre 
såvel kollektive som individuelle forbedringer på de 
enkelte boliger – også selv om afdelingen ikke har en 
stor opsparing. Det er en fordel, hvis flere fra samme 
bestyrelse kan deltage, da man i gruppearbejdet kan 
få arbejdet konkret med egen afdelings dokumenter 
og regler.

Underviser 
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret i dette 
kursus. Vi opretter et hold, når der er et tilstrækkeligt 
antal interesserede. Kurset kan også bestilles lokalt.

FREDAG - LØRDAGSKURSUS
FYRAFTENSKURSUS
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SÆRLIGT FOR ORGANISATIONER OG 
REPRÆSENTANTSKABER
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FREDAG - LØRDAGSKURSUSIndhold
Kurset vil i høj grad tage udgangspunkt i de oplevelser, 
udfordringer og konkrete opgaver, deltagerne har i deres 
eget arbejde i organisationsbestyrelsen. Det er derfor 
vigtigt, at deltagerne i forbindelse med tilmelding mel-
der ind, hvad de særligt gerne vil beskæftige sig med.

Kurset vil kunne for eksempel kommer omkring:
¬ Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar i forhold 
 til afdelingsbestyrelsen
¬ Samarbejdet med administrationen
¬ Samarbejdet med kommunen
¬ Talentudvikling i demokratiet
¬ Arvefølgen

Målgruppe
Kursusforløbet er forbeholdt medlemmer af  organisati-
onsbestyrelser, der tidligere har deltaget i kursusforløb 
for organisationsbestyrelser eller som har tilsvarende 
erfaring med organisationsbestyrelsesarbejdet.

Underviser
Kursusleder Susanne Frelsvig. 

Kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret i dette 
kursus. Vi opretter et hold, når der er et tilstrækkeligt 
antal interesserede. Kurset kan også bestilles lokalt.

Fredag den 29. oktober 2021 kl. 17.00 
– lørdag den 30. oktober 2021 kl. 15.00 
Sted fastlægges senere under hensyntagen til 
hvor deltagerne kommer fra.

TID OG STED

BRUSH UP – KURSUSFORLØB FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER
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ORGANISATIONSBESTYRELSENS STØTTE OG RÅDGIVNING 
TIL AFDELINGSBESTYRELSEN

Indhold
Mentorskabet er et udviklende samarbejde mellem to 
mennesker (mentor og mentee), som har forskelligt erfa-
ringsgrundlag, hvor begge parter kan opnå ny læring, 
nye indsigter og personlig vækst. På kurset kommer vi 
omkring følgende emner:

¬ Hvad er en mentor?
¬ Hvad er en mentor ikke?
¬ Hvad er en mentee?
¬ Hvad forventer din mentee af  dig?
¬ Hvad kan du forvente af  din mentee? 
¬ Den gode samtale
¬ Kom i gang med mentorarbejdet
¬ Planlægning af  et længere mentorforløb
¬ Erfaringsopsamling og -udveksling på det efterfølgende 
 aftenkursus.

Målgruppe
Organisationsbestyrelsesmedlemmer eller erfarne 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der skal til at fungere  
eller allerede fungerer som mentorer for nye afdelings-
bestyrelsesmedlemmer – mentees.

Kurset veksler mellem oplæg, gruppearbejde og prak-
tiske øvelser. Det løber over to moduler og en tilmelding 
gælder til begge moduler.

Undervisere
Kursusleder Susanne Frelsvig.

Kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret i dette 
kursus. Vi opretter et hold, når der er et tilstrækkeligt 
antal interesserede. Kurset kan også bestilles lokalt.

FREDAG - LØRDAGSKURSUS
FYRAFTENSKURSUS
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ORGANISATIONSBESTYRELSEN SOM BYGHERRE 

Indhold
I og med, at organisationsbestyrelsen er den formelle 
juridiske ejer af  alle organisationens afdelinger, har 
organisationsbestyrelsen bygherreopgaven i forbindelse 
med nybyggeri og store renoveringer. Det kan være en 
stor opgave, og på kurset kommer vi omkring:

¬ Overblik over beslutnings- og byggeprocessen
¬ Hvem har indflydelse på hvad?
¬ Hvordan og hvornår er afdelingsbestyrelsen 
 involveret?
¬ Ansvarspådragelse og bestyrelsesforsikring
¬ Hvornår fanger bordet? 
¬ Økonomi i et byggeprojekt
¬ Beboerkommunikation
¬ Håndtering af  byggefejl

BOLIGJURA FOR ORGANISATIONSBESTYRELSER 

Målgruppe
Organisationsbestyrelsesmedlemmer i organisationer, 
der enten er i gang med eller planlægger nybyggeri 
eller store renoveringer. Holder vi kurset lokalt i en orga-
nisation, vil det give god mening, at også den relevante 
afdelingsbestyrelse deltager.

Kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret i dette 
kursus. Vi opretter et hold, når der er et tilstrækkeligt 
antal interesserede. Kurset kan også bestilles lokalt.

Indhold
Det almene område er reguleret meget detaljeret i love og 
bekendtgørelser. Og helt nemt er det ikke at hitte rede i. 
Derfor har vi i Lejerbo specialiserede jurister, der hjælper 
os med at forstå og tolke, hvad de mange regler betyder 
for os i praksis. Som bestyrelsesmedlem har du altså 
ikke behov for selv at ’kunne’ loven. Alligevel kan det 
være rart at have det overordnede kendskab til, hvordan 
vi reguleres. På kurset her får du et overordnet indblik i:

¬ Love og bekendtgørelser på det almene område
¬ Lejeretten, herunder ind- og fraflytninger
¬ Ansvar og forsikringer
¬ Husorden, vedligeholdelsesreglement 
 og råderetskataloger

Kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret i dette 
kursus. Vi opretter et hold, når der er et tilstrækkeligt 
antal interesserede. Kurset kan også bestilles lokalt.
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REPRÆSENTANTSKABETS OPGAVER OG ANSVAR
Indhold
¬ Afdelingen og repræsentantskabet
 – og sammenhængen herimellem
¬ Hvem sidder med i repræsentantskabet 
 – og hvordan vælges de?
¬ Boligorganisationens vedtægter
¬ Repræsentantskabets opgaver 
 – de nemme og de svære
¬ Repræsentantskabets ansvar
¬ Det aktive repræsentantskab
¬ Repræsentantskabet mellem de årlige møder 
 – hvad skal man her?

Målgruppe
Alle repræsentantskabsmedlemmer, herunder medlem-
mer af  organisationsbestyrelser.

Kurset kan være et egentligt kursus eller et oplæg i 
forbindelse med repræsentantskabsmødet.

Kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret i dette 
kursus. Vi opretter et hold, når der er et tilstrækkeligt 
antal interesserede. Kurset kan også bestilles lokalt.
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IPAD SOM VÆRKTØJ I BESTYRELSESARBEJDET
Indhold
¬ iPad som værktøj i bestyrelsen
¬ Downloade og gemme dokumenter på egen iPad
¬ Tilføje egne noter og bemærkninger i dokumenter,  
 som man læser
¬ Skrive i tomt dokument, fx tage referat
¬ Gemme dokument ’i skyen’ så andre har adgang til  
 det, fx i Dropbox eller tilsvarende program

BRUG AF AFDELINGENS HJEMMESIDE

Målgruppe
Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at varetage en stor 
del af  deres skriftlige bestyrelsesarbejde på egen iPad.
Det er en forudsætning for deltagelse, at man er fortrolig 
med sin iPad og indstillet på at bruge den både til at 
læse og skrive på.

Kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret i dette 
kursus. Vi opretter et hold, når der er et tilstrækkeligt 
antal interesserede. Kurset kan også bestilles lokalt.

Indhold
¬ Hvordan afdelingernes hjemmesider er sat op 
¬ Hvilke tekster du kan rette, og hvordan du gør det
¬ Hvordan du uploader referater fra jeres møder
¬ Hvordan du sætter billeder/videoer ind
¬ Hvordan du laver nyheder på siden
¬ Hvordan du opretter nye sider

Til sidst på kurset er der mulighed for at arbejde med 
din lokale hjemmeside.

Målgruppe
Beboerdemokrater, der skal opdatere de lokale hjem-
mesider. Desuden skal du være fortrolig med at arbejde 
på computer og også meget gerne have siddet med 
hjemmesider i andre sammenhænge. 

Kontakt kursusafdelingen, hvis du er interesseret i dette 
kursus. Vi opretter et hold, når der er et tilstrækkeligt 
antal interesserede. Kurset kan også bestilles lokalt.
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Tilmelding online
Du kan tilmelde dig online via Lejerbos hjemmeside. 
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. Jo før vi har din til-
melding, jo større er chancen for, at du får den ønskede 
plads. Du er altid velkommen til at ringe på 3812 1294 
eller skrive til kursus@lejerbo.dk og høre, om der er 
ledige pladser.

Mange kursussteder opererer med, at vi to måneder før 
kurset skal oplyse antal deltagere. Så jo før du melder 
dig til, jo bedre. Din tilmelding er bindende.

Bekræftelse
Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, vi mod-
tager dem. 2-4 uger før kursusstart modtager du en 
kursusindkaldelse med program, deltagerliste og 
afregningsblanket.

Hvem kan deltage?
Alle i Lejerbo valgte/udpegede beboerdemokrater, dvs. 
medlemmer af  afdelingsbestyrelser (herunder også 
suppleanter), organisationsbestyrelser og repræsen-
tantskaber 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
Hvis du melder fra senere end to måneder før kurset, 
skal du/din afdeling betale det fulde kursusgebyr. Det 
skyldes, at vi hæfter for deltagerantallet i forhold til 
kursusstederne efter dette tidspunkt. Du er dog altid 
velkommen til at sende en anden i dit sted, hvis du bliver 
forhindret. Bare husk at oplyse os om det.

Pris
Det er din afdelings konto 119, der dækker kursusbe-
talingen. I enkelte tilfælde er det din organisation, der 
dækker udgiften. Kursisterne deles om de samlede 
udgifter til kursusgebyr, ophold, forplejning, materialer 
og eventuel deltagelse af  eksterne undervisere (ansatte 
i Lejerbo modtager ikke honorar for at undervise på 
kurserne). 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. Til aftensmåltiderne 
serveres 1-2 glas vin eller tilsvarende. På kurser med 
overnatning er der fælles hygge med lidt vin og øl 
om aftenen. Dog kun den ene aften, hvis der er flere 
overnatninger. Drikkevarer og mad herudover betaler 
deltagerne selv. 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 transport, dvs. 
tog/bus/færgebilletter/fly (2. klasse), taxa fra nærmeste 
station til kursusstedet samt kørsel i egen bil. Deltager 

DET PRAKTISKE
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BESTIL ET SKRÆDDERSYET KURSUS

Ønsker I et lokalt kursus i enten et af  de emner, vi tilbyder her i kataloget – eller i noget helt andet – så 
kontakt os. For vi kommer gerne til jer eller skræddersyr et kursus, der passer til netop jeres behov.

Det er ikke nødvendigvis dyrere at få et lokalt kursus – og serviceniveauet aftaler vi. Som en tom-
melfingerregel skal I samle 15-20 deltagere.

På side 9 i kataloget kan I læse mere om skræddersyede kurser.

I flere fra samme afdeling/by henstiller vi til, at I kører 
sammen, for på den måde at tilgodese afdelingernes 
økonomi. Vær opmærksom på, at det ofte er væsentligt 
billigere at flyve/tage toget end at køre i egen bil mellem 
landsdelene. Rejseafregningsblanketterne modtager du 
sammen med kursusindkaldelsen 2-4 uger før kurset. Det 
er din afdeling, der dækker transportomkostningerne.

Tabt arbejdsfortjeneste
Enkelte afdelinger/organisationer dækker tabt arbejdsfor- 
tjeneste, hvis du er nødt til at tage fri for at deltage på et 
kursus. I så fald skal du udfylde en afregningsblanket 

og sikre dig underskrifter fra såvel arbejdsgiver som 
afdelingsformand. Vi har også brug for en kopi af  din 
seneste lønseddel. Det er din afdeling eller organisation, 
der dækker udgiften.

Adgang for gangbesværede 
og kørestolsbrugere
Som udgangspunkt er der adgang for gangbesværede 
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 særlige behov.
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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.

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
¬ Kommunikation med beboere og konfliktforebyggelse
¬ 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
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Overvejelser:
Tænk over, hvad en bestyrelse bør have af  kompetencer, og hvilke af  dem, I så mangler i bestyrelsen. Det er 
også vigtigt at afgøre, hvilke kompetencer det er nødvendigt, at alle har, og hvilke kompetencer blot enkelte af  
bestyrelsesmedlemmerne behøver. Kompetencer kan være meget specifikke og redskabsorienterede, som budget 
og regnskab, vedligeholdelsesplaner, dirigentrollen og bygge- og renoveringsopgaver. De kan også være mere 
generelle som kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering.

Kompetence- og uddannelsesplan for:
bestyrelsens navn

Kompetence Person Kursus Tidsplan Økonomi Ansvarlig
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Taskeparaplyer med bysilhuet i rød streg 
og Lejerbos logo på håndtaget, 
225 kr. pr. stk.

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



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

Kraftige, lyse kanvasposer med lille bro-
deret Lejerbo-logo, 35 kr. pr. stk., minimum 
10 stk. pr. bestilling.

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

BJARNE S. HANSEN
Jeg har været aktiv i Lejerbo i de sidste 25 år i min lokale afdeling 61-0, hvor jeg er 
formand. Jeg har været formand for Lejerbo Høje Taastrup i 10 år og været medlem 
af  hovedbestyrelsen i 17 år samt været medlem af  kursusudvalget de seneste 19 
år. 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 formand i organisationsbestyrelsen i Lejerbo Slangerup 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.

BIRGER BRIX
Jeg har været aktiv indenfor beboerdemokratiet i omkring 20 år. Jeg startede som 
formand i afdelingsbestyrelsen og er siden blevet bestyrelsesmedlem i afdelingsbe-
styrelsen 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.
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ERIK GEMMER
Jeg har været aktiv i beboerdemokratiet siden 1971 og er næstformand i hovedbe-
styrelsen. 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 for-
mand i afdelingsbestyrelsen og næstformand i vores organisationsbestyrelse. Jeg har 
mange års erfaring med AOF aftenskole som bl.a. bestyrelsesmedlem/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 vil være, uanset deres baggrund, hvis man vil fastholde dem.

ANNE SAKARIASSEN
Jeg har været aktiv i den almene boligbevægelse siden 1997 herunder organisations-
bestyrelsen i Holstebro siden 2003, og hovedbestyrelsen i Lejerbo siden 2013, hvor 
jeg har været næstformand siden 2016, og sidder i kursusudvalget. Jeg har en lang 
erfaring med at undervise i kommunikationsformer bl.a. i forsvaret og på aftenskole, 
og jeg har været leder af  en privat hjemmepleje i 10 år. 
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SUSANNE FRELSVIG
Jeg har været kursusleder i Lejerbo siden 2010. Jeg underviser både beboerde-
mokrater og ansatte – og udfører herudover en del konsulentarbejde bl.a. i form 
af  visionsseminarer samt udarbejdelse og opdatering af  råderetskataloger, vedli-
geholdelsesreglementer og husordener. Hertil kommer opgaver i samarbejde med 
HR-afdelingen.

Jeg er uddannet cand.mag. i Nordisk og Anvendt Visuel Kommunikation og har i mit 
arbejdsliv været vidt omkring i bl.a. pensions-, film- og reklamebranchen.

ASTRID HELENE BUUS-NIELSEN
Jeg har været ansat i Lejerbos kursusafdeling siden 2013, først som studentermed-
hjælper og derefter som kursuskordinator.

Jeg står for administrative og praktiske opgaver i forbindelse med kurserne og hjælper 
med diverse opgaver for HR-afdelingen. Jeg har en bachelor i Klassisk Arkæologi 
og en i Kommunikation og it fra Københavns Universitet. Jeg afsluttede i 2019 min 
kandidat i Digital Innovation and Management på IT-Universitetet.

ANNE CHRISTENSEN
Jeg er studentermedhjælper i kursusafdelingen og har været ansat siden februar 
2019. Jeg står for administrative og praktiske opgaver i forbindelse med kurser, og 
hjælper til med udarbejdelse af  nye vedligeholdelsesreglementer, husordner og 
råderetskataloger.
 
Når jeg ikke er i Lejerbo, læser jeg Arktisk Teknologi på DTU.

LEJERBOS KURSUSAFDELING
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