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Idékatalog til afdelingsmødet

I de fleste almene boligafdelinger er deltagelsen i afdelingsmøder generelt lav. Grundene til det er mange. Det
kan for det første skyldes ting i omverden og beboernes
liv og livsbetingelser. Der kan være manglende overskud
på grund af engagement andre steder (fx skolebestyrelser, andet bestyrelsesarbejde og fritidsaktiviteter),
stigende pres på arbejdsmarkedet, svære betingelser
for børnefamilier og enlige forsørgere eller at en stadig
stigende del af beboerne besidder få ressourcer.
For det andet er beboerne måske bare tilfredse med at
bo i deres afdeling, og ser derfor ingen grund til at tage
del i det demokratiske fællesskab, der udspiller sig
omkring deres bolig. Man møder kun op, hvis der er et
emne eller projekt på dagsordenen, der interesserer en
selv. Der er måske nok interesse for konkrete projekter og problemer, men det er svært at fastholde folk i
længere tid og det ses også af deltagelsesprocenten på
afdelingsmøderne.
For det tredje kan den manglende deltagelse hænge
sammen med den måde møderne afholdes på og de
ting, der diskuteres på afdelingsmøderne. Et stykke af
vejen er formen på møderne fastlagt i vores vedtægter,
men en del hænger også sammen med traditioner og
gamle vaner.
Idékataloget indeholder idéer til afdelingsbestyrelser,
der vil tage udfordringen op og vil være med til at
fremme beboerdemokratiet gennem øget deltagelse på
afdelingsmøderne. Vores boligafdelinger er meget forskellige, hvad angår beboersammensætning, størrelse
og traditioner og der er ingen færdig opskrift på, hvad
der vil virke hvor. Pluk de idéer ud, der kan være gode i
jeres afdeling.

Forberedelse af mødet
• Lav en god og indbydende indkaldelse, evt. med billeder/fotos til illustration af nogle af punkterne.
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• Tag fotos af afdelingen til fremlæggelse af budgettet. Billederne kan illustrere, hvor i afdelingen der
skal ske hvad det kommende budgetår. Det gør
budgetfremlæggelsen mere vedkommende.
• Bestyrelsen skal lægge flest mulige beslutninger ud
til afdelingsmødet
• I nogle afdelinger stemmer bestyrelsen dørklokker
for at få beboerne op af sofaen og hen til mødet
• Det er vigtigt at bestyrelsen løbende drøfter deres
visioner for afdelingen – disse kan debatteres på
afdelingsmødet
• Mobiliser kræfter blandt beboerne i afdelingen – er
der nogen der er gode til at være dirigent eller kan
fremlægge budget på en god og spændende måde?
• Planlæg om der skal holdes noget socialt i forbindelse med mødet så flere beboere får lyst til at
komme? Eksempler fra virkeligheden er søndagsbrunch, lørdagsmøde med pølser og brød, eller møde
i forbindelse med banko.

Til mødet
• Hjælp børnefamilierne med et børnerum med evt. video, og andre aktiviteter, popcorn og sodavand mens
far og/eller mor er til møde.
• Tænk på, hvordan man sidder. En anden måde end
de traditionelle stolerækker kan være gruppeborde.
Det fremmer hyggen og samtalen beboerne imellem,
og man sidder bedre med kaffen.
• Afskaf bestyrelsesbordet. Lad afdelingsbestyrelsen
sidde rundt omkring blandt beboerne.
Det gør afstanden mindre.
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Efter mødet

• Indlæg diskussioner ved gruppebordene undervejs
om bestemte emner/forslag. Det kan være lettere for nogen at give deres besyv med i en mindre
gruppe.

• Vær synlig og imødekommende som afdelingsbestyrelse – tag imod gode ideer og gør opmærksom
på at det er helt ok at komme med kommentarer og
ideer.

• Invitér en oplægsholder. Hvis der er et emne man
ved kan være af interesse i afdelingen, kan det være
en idé at afslutte mødet med et lille foredrag om
emnet.

• Prøv at lave mødet til en hyggelig social sammenkomst, hvor det er trygt og rart at sige sin mening
(på en ordentlig måde)

• Vent med større udskænkning af alkohol til efter
mødet.

Efter mødet

• Sæt afdelingens udvikling på dagsordenen. Sæt
en diskussion i gang, hvor beboerne kan formulere
ønsker, idéer og visioner til hvordan afdelingen kan
blive et bedre sted at bo. Diskussionen kan evt.
munde ud i et katalog over aktiviteter/projekter, der
kan arbejdes videre med.

• Afdelingsbestyrelsen kan lave et lille opsamlende
idekatalog efter afdelingsmødet, som kan bruges i
bestyrelsen arbejde efter mødet.
• Hold flere mindre temamøder i løbet af året – f.eks.
om udskiftning af vinduer, legepladser eller de
grønne områder. Her kan f.eks. inviteres en ekstern
konsulent som holder et oplæg til inspiration.
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• Nedsæt arbejdsgrupper. Hvis der er beboere, der
interesserer sig for et bestemt emne, så nedsæt
en gruppe, der kan arbejde videre med et forslag på
egen hånd, og lad gruppen selv fremlægge projektet
på afdelingsmødet.

• God information til beboerne i løbet af året evt. med
et nyhedsbrev kan være med til at øge interessen
for de ting der sker i afdelingen og dermed fremme
deltagelsen på møderne.
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