INVITATION TIL OMRÅDEMØDE I KØBENHAVN
Kom til områdemøde og vær med til at sætte fokus på aktuelle emner i 3B og KAB. Vi skal udveksle viden, erfaringer og gode ideer og høre, hvordan det går hos jer i afdelingerne.
Mødet holdes onsdag den 2. oktober 2019 kl. 17.30-20.30
Billedsalen, KAB, Studiestræde 38, 1455 København K
Temaet for områdemøderne er ’Livet i afdelingerne’ og vi glæder os til at høre, hvad der rører sig
ude hos jer og hvad der optager jer, med fokus på
•

Overgangen til KAB

•

Driften i 3B’s afdelinger

•

Idéer til 3B’s kommende strategi

Det har været en stor omvæltning for 3B at blive en del af KAB-fællesskabet. Vi skal lige finde os til
rette. Vi vil gerne høre, hvordan I oplever overgangen ude hos jer efter det første halve år i KABfællesskabet.
Vi vil også gerne høre om jeres oplevelser af driften, herunder om I har nogle gode erfaringer, som
bør udbredes eller udfordringer, som vi skal se på. Vi kommer ikke med løsninger på mødet, men
samler jeres inputs og tager dem med os i det videre arbejde i organisationsbestyrelsen.
3B’s nuværende strategi ’3B – Sammen mod 2020’ udløber lige om lidt. I arbejdet med 3B’s kommende strategi skal vi bygge videre på den nuværende. Men vi skal også se på, hvad vi i 3B gør,
som virker og som vi gerne vil gøre mere af, samt hvad vi bør gøre anderledes.
Tænk derfor inden områdemøderne over, hvad vi i 3B er gode til. Har I nogle gode tiltag ude hos
jer i afdelingerne, som bør udbredes? Og hvad vil I gerne blive bedre til?
Efter områdemødet er der fællesspisning.
Af praktiske hensyn må du meget gerne melde dig til, ved at skrive en e-mail til
tilmelding3b@kab-bolig.dk eller ringe på tlf. 38 38 19 12 inden fredag d. 27. september 2019.
Vi glæder os til at se dig til nogle spændende debatter.
Med venlig hilsen
Organisationsbestyrelsen i 3B
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