KONFERENCE FOR KAB-FÆLLESSKABET 2019

DEN 26. OG 27. OKTOBER 2019
KO N V EN T U M , G L. H EL L EB ÆK V E J 70, 30 0 0 H EL S I N G Ø R

Kære beboervalgte
Omverdenen har skiftende dagsordener, og i KAB oplever vi mange og forskelligartede krav til boligselskaberne. Der er behov for, at vi står sammen og trækker på
den særlige resurse, der er i vores eget store KAB-fællesskab – netop det at være et
fællesskab.
Du og dit boligselskab er del af KAB-fællesskabet og kan bruge det aktivt. I kan lære
af hinanden og mødes om fælles udfordringer eller ønsker. Når noget er vigtigt, kan
vi stå sammen og bruge vores størrelse.
Det kan give ekstra styrke og udvide ens muligheder at være del af et fællesskab.
Hvis man tilmed ser på fællesskabet som et netværk, hvor man kan bruge hinanden
på tværs, kan man snakke sammen, give eller modtage, finde fælles fodslag eller få
godt modspil.
Når det er sagt, er det vigtigt at anerkende, at hvert boligselskab er sit eget. Behov
og visioner er forskellige, og eksistensvilkår kan variere. Forskellighederne er en stor
styrke i fællesskabet.
På konferencen skal vi ikke kun høre om, hvad fællesskab og netværk er. Vi skal
også mødes i samtalerunder og lære hinanden at kende, udveksle holdninger og
dele erfaringer. Dermed kan vi opfylde et tilbagevendende ønske fra jer om mere tid
til netværk og mere tid til at tale sammen.
Vi arbejder netop nu i KAB med at sætte ord på, hvad KAB-fællesskabet er, og det
skal munde ud i en såkaldt grundfortælling. Det bidrager ethvert selskab i fællesskabet til, og det skal vi også omkring på konferencen.

Vi glæder os til at se dig!

John Olsen

Jens Elmelund

Formand for KAB

Adm. direktør i KAB

OPLÆGSHOLDERE
ÖZLEM CEKIC

Den tidligere politiker og aktive samfundsdebattør har opfundet det nye danske ord dialogkaffe. På konferencen slår
Özlem tonen an og inspirerer til, hvordan man kan rumme
og se muligheder i hinandens forskelligheder. For at komme
dertil må man tale sammen.



HANNE LINDBLAD

I mobilselskabet Call Me stod Hanne som direktør i spidsen
for kampagnen ’Tal ordentligt’, der satte spot på, at god tone
er altafgørende for, at vi trives som mennesker og kan udvikle
os. På konferencen kommer hun omkring, hvad der betyder
noget for os som mennesker, og hvordan vi udlever det.

KRESTEN SCHULTZ JØRGENSEN

I dag er den tidligere chefredaktør Kresten strategisk rådgiver og hjælper KAB med at sætte ord på KAB-fællesskabet.
Han beskriver med KAB-fællesskabet som eksempel, hvad
en netværksorganisation er og hvilke muligheder, den giver.



ABDEL AZIZ MAHMOUD OG MORTEN PAPE

Journalisten Abdel er bla. kendt som tv-vært på DR og fra
dokumentarserien ’Familien fra Lærkevej’. Morten har skrevet
bestsellerbogen ’Planen’ om sin barndom i Urbanplanen på
Amager. På konferencen snakker Abdel og Morten om modsætninger og fællestræk fra opvæksten.

BOLIGMINISTER KAARE DYBVAD

Kaare Dybvad har i sine første måneder som minister
markeret klare holdninger til, hvordan han politisk ønsker at
præge den almene sektor. Det fortæller han om på konferencen.

PROGRAM

LØRDAG
Kl. 9.00

ANKOMST OG MORGENKAFFE

Kl. 10.00
JOHN OLSEN BYDER VELKOMMEN
	KAB’s formand introducerer til konferencen.
Kl. 10.10
JENS ELMELUND SPIDDER UDVIKLINGEN I DEN ALMENE SEKTOR
	KAB’s adm. direktør fremhæver og perspektiverer aktuelle temaer og fortæller, hvordan de både udfordrer og giver muligheder for KAB-fællesskabet. Jens giver også sit syn på, hvad netværk kan bruges til
og introducerer samtalerunderne.
Kl. 10.40

PAUSE

Kl. 11.00

 ZLEM CEKIC SLÅR TONEN AN
Ö
Den kendte debattør fortæller, hvad der skal til, for at man kan arbejde sammen og sætte fælles mål,
selvom man er meget forskellige og kan være rygende uenige.

Kl. 11.50
SAMTALERUNDE 1 – STYRKEN I FORSKELLIGHED
	Forskellighed opleves som en barriere for kontakt. Hvad kan man have til fælles med nogen, der er helt
anderledes end en selv? Samtalerunden handler om, hvordan forskelligheden kan blive en styrke, fordi
den kan udfordre din sædvanlige måde at tænke og handle på.
Kl. 13.00

FROKOST

Kl. 14.00

 ANNE LINDBLAD SKUBBER TIL VORES SELVFORSTÅELSE
H
Brug Hannes oplæg til at blive bevidst om, hvad der motiverer dig personligt – hvorfor du har engageret dig i bestyrelsesarbejde og til at finde en fælles drivkraft i bestyrelsen.

Kl. 14.45

 RESTEN SCHULTZ JØRGENSEN BREDER NETVÆRKSTANKEN UD
K
Kresten hjælper KAB-fællesskabet med at sætte ord på en fælles fortælling. Han understreger, hvordan netværk er del af fortællingen og kommer ind på de muligheder, netværkstanken betyder for både
selskaber og bestyrelser.

Kl. 15.30

KAFFE OG KAGE

SAMTALERUNDE 2 – PERSONLIG MOTIVATION FOR AT VÆRE I BESTYRELSEN, DIT HVORFOR
Måske er du drevet af en lyst til at gøre en forskel i dit boligområde, mens en anden i bestyrelsen
	mest er optaget af, at afdelingen er ren og pæn. Når I kender hinandens motivation for at være med,
kan det blive nemmere at sætte en fælles kurs, og du kan beskæftige dig med det, du synes, er sjovest.
Samtalerunden handler om, hvorfor du er med.
Kl. 15.50

	Afhængigt af dit engagement skal du enten tale med andre formænd og næstformænd eller andre
bestyrelsesmedlemmer i denne runde.
Kl. 16.40
FÆLLESSANG PÅ TRAPPEN
	Næstformand i KAB Steffen Morild byder velkommen til Sangcenter Nordsjælland, der på tre kvarter
lærer os at synge en sang sammen.
Kl. 18.30

DRINK FØR MIDDAGEN

Kl. 19.00

MIDDAG

Kl. 21.00

BAR MED DJ
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SØNDAG

Kl. 7.30-9.00

MORGENMAD OG TJEK UD

Kl. 9.00

NÆSTFORMAND I KAB SOPHUS VØRSING SIGER GODMORGEN

Kl. 9.05

JENS ELMELUND FREMHÆVER POINTER FRA I GÅR

KL.8.00
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Kl. 9.15
BOLIGMINISTER KAARE DYBVAD SÆTTER FOKUS
	Kaare ønsker blandede boligområder og vil styrke den gensidige forståelse og samhørighed på
tværs. Han uddyber, hvordan han ser perspektiverne i at arbejde med naboskab og en blandet by.
Kl. 9.45

PAUSE

Kl. 10.15 	MORTEN PAPE FRA URBANPLANEN MØDER ABDEL AZIZ MAHMOUD PÅ LÆRKEVEJ
Abdel var med sin arabiske baggrund en minoritet i opvækstmiljøet, men knyttede relationer på
tværs af kulturelle forskelle, mens Morten voksede op i et miljø med en ’os og dem’-mentalitet. De
fortæller om, hvor vigtigt det er at indgå i fællesskaber og lægger op til debat undervejs.
Kl. 11.30

JENS ELMELUND GIVER ORDET FRIT
Vi tager en afsluttende snak i plenum om fællesskab og netværk, og hvad vi kan bruge netværk til.

Kl. 11.45

JOHN OLSEN TAKKER FOR NU

Kl. 12.00

FROKOST

Kl. 13.00

BUSAFGANG

FÅ EN A N D ER L ED E S S A MTA L E
Samfundslaboratoriet Borgerdyst udviklede i 2010-15 ’samtalesaloner’ som en metode til at inspirere til deltagelse. Tanken er, at jo mere vi øver os i at dele vores tanker, holdninger og begejstring
med hinanden, jo nemmere bliver det også at finde sammen om at føre tankerne ud i livet.
I samtalerunderne kommer du til at tale med andre deltagere. Måske kender du dem ikke, men
samtalen er så styret, at du alligevel kan føle dig tilpas. Du kan lægge dit eget perspektiv på selve
samtalen og flyve højt, generalisere, blive konkret eller gå i dybden. Du kan se frem til gode samtaler, du ikke kan vide, hvad fører til.
Samtalerunderne giver mulighed for at komme hinanden ved på kryds og tværs, og alle
kan være med.
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