Temadag ”Bofællesskaber på vej”
Inspiration og erfaringer fra veletablerede bofællesskaber

Lørdag 10. februar 2018 kl. 9:30 — 18:00

Med mulighed for efterfølgende middag

Bofællesskabet Overdrevet
Overdrevet 1, 8382 Hinnerup
http://paavej.overdrev.dk

Dagens program
Ankomst senest kl. 9:30 – der serveres kaffe/te og boller. Snak ved bordene.
10:00 Kort præsentation af arrangørerne og oplægsholderne
10-minutters oplæg fra fem etablerede bofællesskaber og et på vej.
Se oplæg fra bofællesskaber her.
Der vil være indlæg fra:
•
•
•
•
•
•

Overdrevet – Elin
Toustrup Mark – Johs
Andelssamfundet i Hjortshøj – Niels
Præsteengen – Brita
Grobund – Tore
Udgården – Henrik

11:15 Rundvisning i Overdrevet
12:00 Frokost

13:00 Oplæg om økonomi og jura/ Hvordan gør man i dag?
Video-oplæg fra advokat Torben Winnerskjold: ”Valg af ejerform eller selskabsform i forbindelse med etablering af bofællesskaber”
Diskussion
14:00 Parallelle workshops - runde 1
•
Madordninger/ Poul / i runde 2: Senior bofællesskaber ved Grethe
•

Fællesskab og traditioner/ Dorte

•

Udvælgelseskriterier/ Louisa

•

Seniorbofællesskaber/ Grethe

Hver workshop producerer en planche med fokuspunkter “Det gode fællesskab…”

15:00 Kaffe og kage
15:30 Parallelle workshops - runde 2
16:30 Opsamling fra workshops og videre aftaler
•
•

Opsamling fra Workshop og hvad nu?
Hvad tager du med videre herfra?

17:30 Afslutning / oprydning mv.
18:00 Temadagen slutter
19:00 Middag og hyggeligt samvær

Praktiske forhold
Temadagen afvikles i Fælleshuset, Overdrevet 1, 8382 Hinnerup.
Pris for deltagelse: 250 kr
Middag: 150 kr. Der er mulighed for køb af øl/vin/vand.

Der er lukket for tilmelding - paavej.overdrev.dk
Initiativgruppen ”Bofællesskaber på vej”:
•

Dorte Askholm, dorte.askholm3@gmail.com, Overdrevet, Hinnerup 50509894

•

Grethe Grønkjær, grethe@gege.dk, Præsteengen, Hjortshøj 20225442

•

Louisa Bisgaard, louibis@gmail.com, Toustrup Mark, Silkeborg 24603609

•

Poul Tang, tangpoul@gmail.com, Overdrevet, Hinnerup 51715240

Eventuel overnatning, Bed & Breakfast, Andelssamfundet i Hjortshøj: Lise Reinholdt,
60940205 lisereinholdt@hotmail.com
Vi glæder os til at se jer til denne temadag.

Temadagen skal give inspiration og informere jer,
der påtænker opstart af nyt bofællesskab.
Der deltager en række bofællesskaber, der sammen rummer
mange års erfaring i opbygning og drift af bofællesskaber.

