KICKOFF

Kom med til
-møde og vær med
til at gøre Østjysk Bolig mere bæredygtig
Onsdag den 11. december kl. 17.00-19.30 skal vi for alvor i gang med at arbejde med FN’s 17 Verdensmål i Østjysk Bolig – måske kan du huske alle de gode
tanker og ideer, der kom frem på kursusweekenden i marts? Det er dem, der nu
skal omsættes til virkelighed i vores 39 afdelinger. Og den 11. december skyder
vi arbejdet i gang med et kickoff-møde.
Vi håber, at du har lyst til at være med! Til gengæld får du masser af viden om
bæredygtighed – og du får lækker aftensmad

🙂

På det første møde får vi en introduktion til arbejdet, og vi skal have fundet
deltagere til tre arbejdsgrupper, der hver skal fokusere på ét af Verdensmålene.
Arbejdsgrupperne skal mødes fire torsdage i januar og februar. Til disse møder
vil der også være aftensmad.
Hvis du har lyst til at være med til at gøre din boligorganisation mere bæredygtig, så tilmeld dig kickoff-mødet senest den 4. december. Send en mail eller
ring til Lene Willis på lew@ojba.dk eller 87 44 75 81. Det er også Lene, du kan
kontakte, hvis du har flere spørgsmål til arbejdet med Verdensmålene.
Vi håber, at du har lyst til at engagere dig i denne vigtige proces. Vi har brug
for, at der er opbakning til emnet, hvis arbejdet skal lykkes!
Mange hilsner
Østjysk Bolig

Program for kickoff-mødet:
17.00

18.15
18.30
19.30

Indledning og velkomst v. direktør Allan Søstrøm
Hvorfor vil Østjysk Bolig arbejde med FN’s Verdensmål? v. formand Katja Hillers
Hvordan holder vi fast i engagement og resultater fra kursusweekenden? v.
Allan Søstrøm
FN’s verdensmål som pejlemærke for udvikling af Østjysk Bolig v. konsulent
Anders Chr. Haahr, Milestone Pro
Spørgsmål og svar om FN’s Verdensmål
Nærmere præsentation af de 3 prioriterede Verdensmål v. Anders Chr. Haahr
Dialog – indstilling til de prioriterede Verdensmål
Pause
Introduktion til arbejdsforløb v. Anders Chr. Haahr
Dialog – interesse og opbakning til arbejdsforløb
Afrunding og mulighed for tilmelding
Middag med øl, vand og vin

