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7.
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Eventuelt
Næste møde og evaluering af dette møde
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Dagsorden organisationsbestyrelsesseminar
Torsdag den 4. januar 2018, Kl. 18.30-21
Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
Deltagere: Steffen Morild, Iris Gausbo, Dijana Dix Omerbasic, Dorte Skovgård, Dorthe Pelle Nielsen, Flemming Løvenhardt, Hans Jørgen Larsen, Henrik Thorenfeldt, Martin Baden, Pia Cramer
Hansson, Steen Egeberg, Svend Dupont Larsen, Ulrik Falk-Sørensen
Administrationen: Morten Boje, Jesper Bremholm, Anette Hertz, Jannik Egelund, Anders Rosendal
(ref.)
Gæster:
Mødeleder: Iris Gausbo
Dirigent: Henrik Thorenfeldt
Afbud:
Seminarpunkter
1.

Præsentation af organisationsbestyrelsens medlemmer (D)

2.

Bestyrelsesarbejdet i det kommende år (D)
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PUNKT 3
Indstilling – Konstituering (B)

Konstituering (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 4. januar 2018
- 20. december 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til konstituering af de stående udvalg under organisationsbestyrelsen.

Beslutningspunkt
Det indstilles til organisationsbestyrelsen,
1.

at konstituering af de stående udvalg under organisationsbestyrelsen pr. den 1. januar
2018 besluttes.

Problemstilling
På mødet den 14. september 2017 blev organisationsbestyrelsen orienteret om, at Jens Wenzel
Andreasen grundet flytning fra 3B udtræder af organisationsbestyrelsen ved udgangen af 2017.
Jens Wenzel Andreasen er pt. medlem af Forretningsudvalget, formand for Byggeudvalget og 3Bkontaktperson for afdelingerne Hedelyngen, Jægerbo, Kløvermarken, Midgård og Østerhøj.
De stående udvalg under organisationsbestyrelsen er pt. sammensat som følger:
Forretningsudvalget

Byggeudvalget

Afdelingsudvalget

Steffen Morild (formand)

Jens Wenzel Andreasen (formand)

Flemming Løvenhardt (formand)

(frem til 31. december 2017)
Iris Gausbo

Hans Jørgen Larsen

Iris Gausbo

Jens Wenzel Andreasen

Dorte Skovgård

Henrik Thorenfeldt

Tom Smith

Svend Dupont Larsen

Bjarne Lynge

Martin Baden

(frem til 31. december 2017)
Flemming Løvenhardt

Løsning
Konstituering af stående udvalg under organisationsbestyrelsen
På baggrund af Jens Wenzel Andreasens udtrædelse af organisationsbestyrelsen og dermed Forretningsudvalget og Byggeudvalget, skal der tages stilling til konstituering af de stående under organisationsbestyrelsen pr. den 1. januar 2018.

Proces for udpegning af 3B-kontaktpersoner
På baggrund af Jens Wenzel Andreasens udtrædelse af organisationsbestyrelsen og dermed ophøret som 3B-kontaktperson skal organisationsbestyrelsen tage stilling til fordeling af 3Bkontaktpersoner for afdelingerne Hedelyngen, Jægerbo, Kløvermarken, Midgård og Østerhøj.
I relation til dette drøftede Afdelingsudvalget den 23. november 2017 3B-kontaktpersoner i sammenhæng til Fremtidens Drift. Afdelingsudvalget ønskede at justere 3B-kontaktpersonsordningen i
forhold til de nye driftsområder. Dette behandles af Afdelingsudvalget den 24. januar 2018 og herefter i organisationsbestyrelsen den 8. februar 2018. Fremtidige 3B-kontakpersoner for afdelingerne Hedelyngen, Jægerbo, Kløvermarken, Midgård og Østerhøj behandles som en del af dette.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil implementere konstitueringen af de stående udvalg under organisationsbestyrelsen som det besluttes af organisationsbestyrelsen.

Bilag
Ingen.

PUNKT 4
Indstilling - Opgavegruppe om Vedtægter i 3B Kommissorium (B)

Opgavegruppe om Vedtægter i 3B - Kommissorium (B)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 4. januar 2018
- 20. december 2017 / Jannik Egelund

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til kommissorium for opgavegruppen om vedtægter i 3B.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at kommissoriet for opgavegruppen om vedtægter i 3B godkendes, herunder at der udpeges øvrige medlemmer til opgavegruppen, jf. bilag 1.

Problemstilling
Organisationsbestyrelsen besluttede den 26. oktober 2017 at nedsætte en opgavegruppe om vedtægter i 3B. Organisationsbestyrelsen besluttede samtidig at udpege Martin Baden som opgavegruppens tovholder, og at øvrige medlemmer af opgavegruppen udpeges i forbindelse med organisationsbestyrelsens behandling af kommissoriet for opgavegruppen.
3B’s vedtægter blev senest revideret af repræsentantskabet i maj 2016.

Løsning
Administrationen har i samarbejde med opgavegruppens tovholder udarbejdet et udkast til kommissorium for opgavegruppen om vedtægter i 3B (bilag 1).
Opgavegruppen skal arbejde med et serviceeftersyn af 3B’s vedtægter, herunder opdatering i forhold til Normalvedtægten blandt andet med muligheder for digitalt beboerdemokrati og opdatering
af uddelegering af beslutningskompetence fra repræsentantskab til organisationsbestyrelsen samt
se på sammensætningen af organisationsbestyrelsen.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Hvis organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen ud fra kommissoriet
igangsætte arbejdet i opgavegruppen.
Organisationsbestyrelsen vil løbende blive orienteret om opgavegruppens arbejde.
1

Bilag
1. Kommissorium - Opgavegruppe - Vedtægter i 3B.
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3B – SAMMEN MOD 2020
Kommissorium for opgavegruppen: Vedtægter i 3B
1. Baggrund og formål
Organisationsbestyrelsen besluttede den 26. oktober 2017 at nedsætte en opgavegruppe, der skal
se på 3B’s vedtægter.
2. Opgaver
• Serviceeftersyn af 3B’s vedtægter, herunder sørge for at de følger de seneste ændringer i
Normalvedtægten, herunder:
- Sikre at 3B’s vedtægter giver mulighed for digitalt beboerdemokrati.
- Opdatering af uddelegering af beslutningskompetence fra repræsentantskab til organisationsbestyrelsen.
- Præcisere tegningsreglerne.
• Se på sammensætningen af organisationsbestyrelsen.
3. Sammensætning af opgavegruppen
Opgavegruppen består af følgende medlemmer:
• Martin Baden (tovholder)
• Xxx
• Xxx
Administrationen bistår opgavegruppen i sit arbejde. Sekretariatschefen er ansvarlig for dette. I
praksis vil Andreas Rohde fra sekretariatet varetage administrationens betjening af opgavegruppen.
Opgavegruppen refererer til organisationsbestyrelsen.
4. Opgavegruppens arbejdsform
Opgavegruppen tilrettelægger selv sin arbejdsform. Der afholdes forventeligt 3-5 møder i gruppen.
5. Tidsplan
Opgavegruppens arbejde påbegyndes primo januar 2018. Opgavegruppen skal afrapportere til
organisationsbestyrelsen – senest i maj 2018.
Organisationsbestyrelsen orienteres løbende om opgavegruppens arbejde.
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PUNKT 5
Indstilling - Evaluering af 3B-konferencen 2017 (D)

Evaluering af 3B-Konferencen 2017 (D)
Til
Dato og ansvarlig

- Organisationsbestyrelsen den 4. januar 2018
- 13. december 2017 / Anette Hertz

Organisationsbestyrelsen skal evaluere 3B-Konferencen 2017.

Beslutningspunkt
Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsen,
1.

at 3B-Konferencen 2017 evalueres.

Problemstilling
3B-Konferencen blev afholdt den 4.-5. november 2017 med 3B’s vision som tema: ’Sammen skaber vi levende og mangfoldige fællesskaber’.
Konferencens omdrejningspunkt var derfor det videre arbejde med at realisere 3B – Sammen mod
2020 og Fremtidens Drift i 3B.

Løsning
Efter konferencen sendte administrationen et digitalt evalueringsskema til alle deltagerne. Besvarelsen er vedlagt som bilag 1. Evalueringen viser stor tilfredshed med konferencen. Ud af de 99
deltagere besvarede 57 deltagere evalueringsskemaet. Ud af de samlede besvarelser svarede 81
pct. at de var ’meget tilfredse’.
I evalueringen gav deltagerne samtidig udtryk for stor tilfredshed med det faglige indhold på konferencen og stor tilfredshed med at blive involveret i strategien og Fremtidens Drift i 3B gennem en
fælles konference.
Mere end 90 pct. nævnte i evalueringen, at de var tilfredse med oplæggene og de fem workshops
på konferencen.
Den store tilfredshed blandt deltagerne gjaldt også selve konferencestedet Konventum, forplejningen samt appen til konferencen. 3B-Konferencen 2017 er den mest digitale konference 3B har haft
til dags dato. 86 pct. af deltagerne nævnte i evalueringen, at de var tilfredse med appen til konferencen.

1

Invitationerne til konferencen blev sendt ud digitalt. Det sparede både tid og ressourcer - herunder
omkostninger i forbindelse med porto. Den digitale tilgang kan derfor med fordel bruges til fremtidige afdelingsbestyrelsesrettede begivenheder.
Administrationen foreslår, at organisationsbestyrelsen på denne baggrund evaluerer konferencen.
Det kan herunder drøftes, om og hvordan 3B-Konferencen fremadrettet skal afholdes, herunder
hvordan afdelingsbestyrelserne bliver inddraget aktivt i både strategien og fremtidige projekter i 3B
– fx gennem opgavegrupper, samarbejde med KAB mv.

Økonomi
Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Videre proces
Administrationen vil inddrage evalueringen ved planlægning af fremtidige konferencer for afdelingsbestyrelserne.

Bilag
1. Rapport i forbindelse med evalueringen af 3B-Konferencen 2017.
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Hvordan er dit samlede indtryk af 3B-Konferencen 2017
Respondenter
Jeg er meget tilfreds med 3B-Konferencen
2017

81%

Jeg er tilfreds med 3B-Konferencen 2017

3B-Konferencen 2017 kunne efter min
mening have været bedre
Jeg er ikke tilfreds med 3B-Konferencen
2017

46

12%

7

5%

3

2%
0%

1
25%

50%

75%

100%

Uddyb gerne dit svar her
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

En anden lokation.
Længere pauser.
Andet tidspunkt end november.
Demokrati, fællesskaber og mangfoldighed, så bliver det ikke smukkere
Fordragene var meget inspirerende, men på de efterfølgende workshops (nr. 4 og 5) var der ikke nok tid afsat
til drøftelser.
Mange gode indlæg. Er glad for at der ikke er gruppearbejde med fremlægning i plenum.
Hej
Jeg synes den var godt tilrette lagt.
Da jeg er nyt bestyrelsesmedlem, har jeg ikke rigtigt noget at sammenligne med, med jeg syntes, der var
interessant og lærerigt.
Jeg syntes, at alt klappede. Alle emner var interessante og relevante. Der var rigtig gode foredrag. Maden var
dejlig. Og værelserne var super. Sidst, men ikke mindst, var stemningen i top.
Alt i alt var det en rigtig god konference. Jeg synes dog, at man i en workshop skal have mulighed for at
arbejde med emnet. Det var jo blot en orientering om, hvad der allerede var blevet besluttet.
Men trods det, var det alligevel en fin konference med mange gode indslag. Så derfor er mit samlede indtryk
"meget tilfreds".
Bare for kort tid til dialogere
Det var første gang jeg var med til 3B-konference.
Jeg synes man fik en del nye oplysninger og som vi også kom frem til i en af de workshop som der var, at man
får indflydelse ved at deltage aktiv.
Endvidere lærte man nye mennesker at kende og kunne vende nogle af de problemer der er i ens egen afdeling
og når det kom til alt, var afdelingerne meget ens.
Det var lærerig og spændende oplevelser samt sjovt
Dejlige omgivelser og god mad. Fornuftige indlæg med fokus på fremtiden.
Jeg synes vi har fat i de problemstillinger som er yderst relevante for den almene boligsektor. OG der forholdes
til dem ud fra den enkelte afdelings synsvinkel. Det sidste er det vigtigste.
Der var for mange indlæg. Der manglede tid til at stille spørgsmal, og gå i dybten.
Ville gerne havet været med i flere grupper.
Det er et problem, hvis der i grupperne, er ting som er vigtige for afdelingerne.
Her drejer det sig om fremlæggelse af, omlægning af driftscheferne.
Der var meget spændende foredrag.
Formidabel forplejning.
Meget glad for at der kun var meget få "sprogblomster" og
nærmest ingen udtalelse, som hentydede til porno.
Jeg fik rigtig meget ud af de workshops i havde på programmet, fik nogle gode dialoger med de andre
formænd og bestyrelsesmedlemmer fra de andre afdelinger. Samtidig fik jeg sat ansigter på ledelsen i 3B og
hold op hvor er de søde. Vi fik meget ros for vores indslag ang. Mandeklubben, og forplejningen var helt i top.
Jeg glæder mig allerede til næste konference med 3B. Skal da også lige nævnes at det var nogle rigtig gode

•

foredrag der blev holdt af både gæstetalere og 3B. Tak for en fantastisk konference.
Gode oplægsholdere - meget inspirerende - skønt sted, søde mennesker - og flot arrangeret.
Alt var meget fint
God mad, god konference og god underhold ung
Alt i alt meget tilfreds
Der var en masse gode foredragsholdere og nogle gode visioner for fremtiden. Maden var god, dog ikke kaffen.
Der var interessante og relevante indlæg. Vil man engagere sig i det miljø man bor i, så er der helt klart en
mulighed her.
Der manglede tid til at stille spørgsmål til 3B og KAB ledelse

•

der var for lidt tid til spørgsmål og uddybelse på workshops som fremstod som ren information fra ledelsens
side
Den car både godt tilrettelagt, og det var nogle gode emner og gode opløgsholdere.

•
•

•
•

Respondenter
Din tilfredshed med de faglige indlæg Amalie Utzons indlæg

59

Din tilfredshed med de faglige indlæg Jacob Torfings indlæg

36

61

Din tilfredshed med de faglige indlæg Mandeklubbens indlæg

43

61

Din tilfredshed med de faglige indlæg Indlæg om samarbejdet med KAB

2

56

Tilfreds

50%
Ikke helt tilfreds

56

2

50

25%

Meget tilfreds

56

5

38

45
0%

2

45

52

Din tilfredshed med de faglige indlæg Thomas Gyldal Petersens indlæg

56

38

54

Din tilfredshed med de faglige indlæg Bent Madsens indlæg

42

24
75%

56

56

100%

Slet ikke tilfreds

Uddyb gerne dit svar her
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

B
Relevante og inspirerende oplæg
De 3 første på listen var meget engagerede og inspirerende.
Jeg faldt pladask for Amalies kæmpearbejde - hende kommer URK til at savne.
De øvrige indlæg var også både oplysende og inspirerende, de andre var bare både sjovere og nemmere at
forstå.
Alle var inspirerende og oplysende - og mandeklubben var overraskende tillige så rørende, at man fik tårer i
øjnene.
Synes det er meget tilfreds og et godt program. Dog ønskede jeg der ved starten af indlægget om samarbejde
med KAB var udleveret noget til de enkelte afdelinger og vi om bestyrelsesmedlemmer ville kunne stille nogen
spørgsmål hertil.
En anelse tørt
Som nævnt før: Det er yderst relevante problemstillinger.
Fik ikke tid nok (mandeklubben)
Der var for mange indlæg, når der var så lidt tid. Men det var nogle gode og spændende indlæg.
Amalies indlæg: (fik ikke så meget ud af den, da jeg var meget træt)
Jamen der blev jo fortalt så meget at man kommer til at blande det lidt, men teorierne og pointen er stadig
den samme. Professoren var da helt fantastisk med hans foredrag om at det faktisk er politikerne der laver
administrativt arbejde og omvendt, lidt skræmmende syntes jeg. Og borgmesteren fra Herlev var jeg helt vild
med, bare jeg kunne stemme på ham. Syntes også KAB’s direktør gjorde det godt og rart at vi har fået et godt
samarbejde med dem, snakken om økonomi og om Landsbyggefonden, det at vi er meget afhængige af
politikernes beslutning om hvor vidt der bliver noget tilbage til os/Landsbyggefonden. Syntes i det hele taget at
det var nogle rigtig gode foredrag der blev Holdt.

•
•

Jeg synes ikke rigtigt der var bid i Amalie Utzons indlæg. Det var ligesom ukonkret. Jacob Torfings indlæg var
derimod meget konkret og meget spændende.
manglede mulighed for at stille spørgsmål fra salen og det hele blev en omgang salgstale

Din tilfredshed med de to workshops, du deltog i
Respondenter
Meget tilfreds

41%

Tilfreds

52%

Ikke helt tilfreds
Slet ikke tilfreds
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Uddyb gerne dit svar her
•
•
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•
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•

•
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•
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•

•
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•
•

Demokratiworkshoppen var meget anderledes end jeg havde ventet.
Havde håbet på lidt nyere ideer til at få flere med og deltage i demokratiet.
jeg fik en masse nyttig viden
Når jeg ikke er helt i top her, så var det mere tiden, der er skyld i det. Vi kunne have brugt masser af mere tid
på alle emnerne.
Der var alt for lidt tid til at arbejde med emnerne og til at stille spørgsmål.
Man skulle ikke have kaldt det workshops.
For lidt tid
workshops synes jeg ikke denne gang virkede så godt, det var spændende emner der skulle debatteres men
der blev hurtigt for lidt tid. Jeg kan godt lide de mindre grupper, jeg tror det gør at flere har lyst til at udtrykke
deres mening. Jeg har ikke løsningen men umiddelbart tænker jeg - lidt mere tid og struktur.
Synes begge workshop blev præsenteret professionelt og der var mulighed for at stille spørgsmål.
For lidt tid og den ene var ikke ws, men et oplæg om fremtidens drift.
Ved den ene workshop(fremtidens byggesager) var der næsten kun tid til at høre oplægget, men meget kort
tid til feedback.
Den anden workshop(Fremtidens beboerdemokrati) havde den rigtige balance mellem oplæg og debat.
Det var godt at man kunne svare og ikke sidde i grupper.
I fremtidens drifti 3B, var oplæget for langt, der var ikke tid til spørgsmål. Det var bedre før, hvor
bestyrelserne blev delt i grupper og diskuterede et emne, for at finde forskellige løsninger.
Et eksempel på en gruppe opgave kunne være: Samarbejdet med KAB, hvad vil bestyrelsen gerne have ud af
samarbejdet, og hvad frygter bestyrelsen at det kan føre til.Det ville være en god ide, til at 3B finder ud af
hvad vi tænker.
Som jeg beskrev i starten var det hamrende godt, men ærgerligt at tiden var så stram for vi kunne godt have
brugt et par timer i hver gruppe. Jeg fik nogle gode dialoger med de andre formænd, og mange ting jeg lærte
af dem som jeg vil realisere i vores afdeling.
Desværre er der beboerdemokrater, som taler egne afdelingssager og ikke forstår sammenhængen og kan
holde deres mund, mens oplæg bliver fremlagt.
Jeg synes at Workshop 1 havde en masse konkrete ting at byde på. Der var sat struktur på de forandringer 3b
skal gennemgå i fremtiden.
workshops var ikke workshops men mere infomation fra ledelsen

Hvad synes du om Mads & Beboerdemokratiet?

Respondenter
Det var rigtig godt

55%

Det var godt

29%

Det kunne have været bedre
Det var ikke godt

31
16

14%

8

2%

1
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25%

50%
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100%

Uddyb gerne dit svar her
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Er ikke begejstret for den lidt poppede facon
Måske levede Mads ikke helt op til mine forventninger, men det kørte jo ok.
Jeg var overrasket over, hvor relevante emnerne var. Det var meget spændende.
Det var en rigtig god ide at lave dette indslag. Meget sjov ide. Det virkede godt.
Kedelige spørgsmål synes der skulle have være lidt ømme punkt spørgsmål
Godt input. Og det viser også afdelingerne ikke er så forskellige som nogle måske gør dem til.
Vi har alle et fælles mål og så er det blot hvilken vej vi tager :-)
Det var en overraskelse Det var lige som at hører ham i radioen
Det var godt, der var flere meninger der kom til udtryk.
God og levende debat
Rigtig godt fundet på, et frisk og sjovt indslag der ligesom rystede osse lidt sammen, gode emner blev
debatteret og der blev grint og klappet. Rigtig godt indslag 3B.
Jeg synes at dilemmerne var for ubetydelige.
Der var for lidt tid
Respondenter

Din mening om dilemmaerne Dilemmaerne var interessante og
relevante

36

Din mening om dilemmaerne Dilemmaerne gav stof til eftertanke i
forhold til min egen afdeling
Din mening om dilemmaerne Dilemmaerne var efter min mening ikke
relevante
Din mening om dilemmaerne - Jeg så
gerne, at der havde været andre
dilemmaer

48

23

9

5

13

0%
Meget enig

13

50

21

20

18

5

66

27

25%
Enig

4

Lidt enig

75%

56

100%

Slet ikke enig

Uddyb gerne dit svar her
•
•
•

•
•

•
•

56

56

43

50%

56

Relevante dilemmaer, men formen gav ikke adgang til en egentligt opsamling af argumenterne
Dilemmaerne var da ok.
Jeg synes det var godt og som sagt var det min første gang.
Dog kunne jeg godt tænke mig et dilemma om problemer med samarbejde i afdelingsbestyrelser.
Det varede tilpas lang tid. Hvis der havde været flere dilemmaer, var det blevet for langtrukkent.
Der blev diskuteret problemstillinger vedr. Beboere der ikke ville være med i rengøringsordningen og om
ensomhed som var rigtig gode emner også om det skulle være en robot der slog græs istedet for en
viceværten, tror vi blev enige på de fleste ting. Gode emner.
Jeg synes hellere man skulle lave dilemmaerne på en måde så man beskæftigede sig med de ting fremtiden
kunne tænkes at have som dilemmaer.
Det burde der have kommet noget mere morsomt ud af

•

Da jeg ikke ermedlemn af en afdelingsbestyrelse, kan jeg ikke besvare ovenstående.
Respondenter

Din tilfredshed med forplejning,
hotelværelset m.m. - Tilfredshed med
værelsets stand (rent, ordenlig...

80

Din tilfredshed med forplejning,
hotelværelset m.m. - Tilfredshed med
forplejning (mad og drikkevarer)

80

Din tilfredshed med forplejning,
hotelværelset m.m. - Tilfredshed med
Burgermisters live-band

32

Din tilfredshed med forplejning,
hotelværelset m.m. - Tilfredshed med
Pedersen & Pedersens Tjenershow

20

14

43

27

9

75

Din tilfredshed med forplejning,
hotelværelset m.m. - Tilfreds med appen
til 3B-Konferencen 2017

38

25%

Meget tilfreds

Tilfreds

50%

56

7

56

Ikke helt tilfreds

2

5
75%

56

7

23

48
0%

5

18

57

Din tilfredshed med forplejning,
hotelværelset m.m. - Tilfredshed med
Konventum generelt (plads, Konventu...

56

9

56

56

100%

Slet ikke tilfreds

Uddyb gerne dit svar her
•
•
•

•
•
•
•
•

Det ville nok have været bedre, hvis der var mere plads i rummet med orkestret.
Men generelt synes jeg at bandet var rimeligt, dog skal der måske være en sanger der kan synge
Har ikke APPen og kender den ikke
Underholdningen var sjov, men måske noget forstyrrende, fordi man sad i interessante samtaler. Men hvis det
ikke havde været tilfældet, så ville jeg have syntes, at de ramte hovedet på sømmet.
Appen burde have været funktionsdygtig fra mindst en uge inden. Da det ikke var tilfældet, så havde man en
tendens til at glemme den. Men når man ellers blev mindet om den, så var det fantastisk, og især var det sjovt
med billederne.
Bruger det ikke
Vedr:live-band : Vi er jo ikke 20-30 årige allesammen, så måske det kunne være populær musik, eller lidt gl.
jass. Der, så var mere tilslutning til hyggen efter middagen.
Frokost lørdag, var der for få retter som ikke var fisk.
Var ikke i kælderen og høre Burgermisters live-band.
Havde ikke appen
Jeg var ikke til Burgermisters live-band.
Og jeg har ingen ap til 3B-konferencen.

•

•
•
•

Men muligheden for at skrive: "ved ikke" er jo ikke til stede.
Værelserne var tip top, da jeg er handicappet var der også fine faciliteter på værelset og på hele skolen ergo
tip top. Forplejningen var da helt i top, længe siden jeg har fået en så dejlig mad og meget. Morgen, middag og
aftensmad var topklasse, var da også ude og rose køkkenpersonalet flere gange.
Jeg brugte ikke den app - så mit svar er nok vildledende.
Jeg fik slet ikke installeret appen. Sangeren i bandet kunne ikke synge og jeg synes at tjenershowet var lidt
stødende.
underholdningen under middagen var malplaceret og skulle ikke have været der. maden var standard og kunne
godt have mere spænderne
appen blev ved med at komme med en popup hvor der stod det er arbejde igang der skulle lukkes

Andre kommentarer?
•

Ja, jeg vil helt sikkert deltage næste gang - der er en god chance for at få udvidet sit netvæk ift. andre
bestyrelsesmedlemmer i andre afdelinger. Det var en inspirerede og lægerig weekend.

•

•

Glæder mig til næste konference.
Tak for 2 gode dage.
Tak :-)
Ja det håber vi.
Tak for sidst, det var godt og hyggeligt.
Der laves et kæmpe arbejde i det men for kort tid oplagt at starte fredag med en let anretning også en
workshop på en 70 min også slappe af og kan startede lørdag kl 9 giver mere tid til de forskellige ting
super gode og spændende foredragsholdere og paneldebatter

•

alt i alt var det en fantastisk weekend.
Super service af Susanne og Mai.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Og selvfølgelig af resten af 3 B.
Rigtig god konference og kørte rigtig godt. Indhold og sted godt. Dog bør der være mere papirmaterialer da
ikke allle bruger App
Flot arrangement med god stemning
Der er kun ros fra min side.
Jeg kommer med glæde
Super
Tak for en spændende konference.
Tusind tak for en meget flot og interessant konference, glæder mig til næste gang. I får Af mig.
Overordnet - et fantastisk arrangement - tak for en dejlig weekend.
Rigtig god konference med et alsidigt program
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Leif Simonsen
Anne-Grete Bertelsen
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