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Fællesmøde for koordinatorer, temagruppeformandskaber og bestyrelse 

Grib chancen for at netværke med dine formandskolleger, medkoordinatorer og bestyrelsen og få masser af ny 
inspiration til dit arbejde i temagrupperne og til din rolle som ambassadør for vores fantastiske netværk. 
Handlemod vil guide os igennem dagene, hvor vi også skal høre om samskabelse  samt om hvordan det er at være 
WHO kommune. 

Dato: Den 22.8 kl. 10.00 til den 23.8. kl. 13.00 
 

Sted og adresse: Trinity Hotel og Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia 

 
Program for 1. dag 
 
Kl. 10.00 - 10.30 Ankomst og morgenmad  
 
Kl. 10.30 - 10.45 Velkommen ved formand for Sund By Netværket Otto Ohrt 
 
Kl. 10.45 - 11.15 Hvem er hvem? Og hvem er Handlemod?   
 
 
Tema 1:  Som Sund By Netværkskommune er vi en del af noget større. Hvordan kan vi som 

koordinator, formand og bestyrelsesmedlem bedst spille ind i forhold til den 
overordnede strategi? 

 
Kl. 11.15 - 11.45 Sund By Netværket fortæller om det internationale arbejde i WHO og repræsentanter fra 

de fem ’WHO-kommuner’ sætter det ind i en dansk sammenhæng og fortæller om, 
hvordan det er at være en af de fem 

 
Kl. 11.45 - 12.30 Hvordan kan vi hver især og sammen sætte fokus på, hvad man som medlem og som 

kommune får ud af medlemskabet i hverdagen og i det lange perspektiv?  
 Handlemod guider os igennem drøftelserne 
 

Kl. 12.30 -13.00  Feedback på Sunde borgere v. konsulent Jan Andersson, Sund By Netværket 
Hvad fungerer godt? Hvad kunne være bedre? Har du nogle gode idéer til at gøre Sunde 
borgere endnu bedre? 
 

  
Kl. 13.00 -14.00  Netværksfrokost 

 

Tema 2:  Hvordan kan vi bevare netværkstankegangen og udnytte ny teknologi med fx at skype 
og streame uden at miste relationerne i netværket?  

Kl. 14.00 – 15.00 Fysiske netværksmøder frem for digitale møder? Fordele, barrierer og nye idéer til at 
bevare relationerne i netværket. Handlemod guider os igennem drøftelserne  
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Tema 3: Koordinatorer, formandskaber og bestyrelser har forskellige opgaver og roller. Tema 3 

sætter spot på dette, så her er særskilte programmer for koordinatorer og formænd 
samt møde for bestyrelsen 

 
Kl. 15.00 - 15.30 Netværkskaffe  
 
Kl. 15.30 - 17.30  Bestyrelsesmøde samt særskilte programmer for koordinatorer og temagruppeformænd  
 
Kl. 17.30 - 18.00 Netværk samt rundbold for dem som har lyst  

Kl. 19.00  Netværksmiddag 

 

Program for 2. dag 

Kl. 7.30  -  8.00 Morgenaktivitet for de morgenfriske  

Kl. 8.30  -  9.00 Godmorgen og kort opsamling på den 1. dag v. formandskabet 

Tema 4:  Sund By Netværkets publikation om samskabelse er i fokus for dette tema 

Kl. 9.00 - 10.30 Samskabelse  - hvad skal der til for at lykkes? Hvilke barrierer og muligheder er der? Og 
hvilket mindset og hvilke kompetencer skal i spil. Oplæg og dialog v. Anne Tortzen, 
direktør for Center for Borgerdialog   

Kl. 10.30 -10.45  Netværkskaffe  

Kl. 10.45- 12.00 Koordinatorer, temagruppeformandskaber og bestyrelse præsenterer 'highlights' fra 
gårsdagens arbejde for hinanden 

Kl. 12.00 - 12.15 Afrunding og tak for denne gang 

Kl. 12.15 Sandwich to go  

 

 

 


