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Strategiske temadage og udviklingskurser for styregrupper og boligorganisationer 

 

 

Skab nyt liv i beboerdemokratiet? 

Giv demokratiet et serviceeftersyn: Nye tanker, nye arbejdsformer og bedre beboerinddragelse. 

 

Beboerdemokratiet er udfordret. Beboernes interesse for at tage ansvar over for bomiljøet og aktiviteterne 

i deres boligområde er vigende. Samtidig mangler afdelingsbestyrelsen ressourcer, og boligafdelingen køres 

af nogle få (ældre) ildsjæle. Der møder for få beboere op til afdelingsmøderne, og det er svært at få nye til 

at stille op til bestyrelsen. Temadagen sætter fokus på årsager og barrierer for udviklingen af et mere aktivt 

beboerengagement. Der sættes fokus på mødernes form og indhold og behovet for et inkluderende og 

kreativt frivilligmiljø. Hvordan kan der udvikles en ny frivilligkultur, som er tiltrækkende og motiverende for 

nye generationer af beboere? Er det muligt at arbejde med netværk, med flerkulturelle tiltag i forhold til de 

mange forskellige beboergrupper? På temadagen vil deltagerne diskutere nye arbejdsformer og ideer til at 

forny demokratiet. Temadagen kan gennemføres som et udviklingskursus for afdelingsbestyrelsen. 
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Jeg er uddannet journalist og har arbejdet som udviklingskonsulent i 15 år i den almene sektor. Jeg har 

igennem 8 år arbejdet i et boligsocialt projekt i Brøndby Strand, hvor jeg fik et godt indblik i beboerdemo-

kratiets funktion og de mange interessenter, der samarbejder i et boligområde. Jeg har for Lejerbo udarbej-

det en rapport om beboerdemokratiet og nogle nye bestyrelsesværkstøjer. Jeg har arbejdet med bestyrel-

sesudvikling og har stået for udviklingsworkshops og foredrag på kurser og seminarer om udviklings af be-

boerdemokratiet. Flere af mine workshops har mundet ud i idékataloger.  

Samtidig har jeg undervist på frivilligkurser via Center for Frivilligt Socialt Arbejde, der repræsenterer de 

mere ressourcestærke frivillig-organisationer. Sammen med egne erfaringer som frivillig ildsjæl har alt 

dette givet mig en unik viden og særlige erfaringer og en dybere indsigt i og forståelse for det frivillige 

arbejde og de barrierer og udfordringer, som frivillige står over for.   

Mine workshops om beboerdemokratiet udvikler mange ideer og en ny tro på, at det kan lade sig gøre at 

skabe større interesse for beboerdemokratiet og dermed et større engagement og en øget interesse for at 

stille op til afdelingsbestyrelsen eller at påtage sig et større ansvar for sit boligområde. 

 


