
 

 

 

Priser for særlige indsatser 

FFB er igen i år fint repræsenteret ved Frederiksberg 

Kommunes uddeling af henholdsvis Integrationsprisen 

og Frivillighedsprisen.  

 

Integrationsprisen 

Integrationspriserne gives hvert år til henholdsvis en 

person og en virksomhed, organisation eller forening, 

som yder en særlig indsats for integrationen på Frede-

riksberg. I år gik integrationsprisen for en enkelt person, 

der har gjort en særlig indsats, til brobygger og by-

delsmor Quasima Benamar. Som beboer på Stjernen gør 

Quasima en stor og vigtig indsats i bl.a. sit arbejdet som 

bydelsmor og i kvindenetværket. Priserne blev uddelt 

ved den årlige Mangfoldighedsdag på Frederiksberg, 

som blev afholdt lørdag den 6. oktober.  

 

 
 

Frivillighedsprisen 

Frivillighedsprisen uddeles hvert år af Socialudvalget til 

både en frivillig forening/organisation og til en enkelt-

person, der har gjort en helt særlig indsats for det frivilli-

ge sociale arbejde på Frederiksberg.  

Frederiksberg Frivillighedspris blev overrakt ved et fest-

ligt arrangement med taler, underholdning samt en lille 

forfriskning. De unge frivillige Playmakere fra non-profil 

organisationen GAME vandt årets frivillighedspris for 

deres arbejde. Playmakers er unge frivillige, der bliver 

uddannet af GAME til at drive ugentlige træninger i eks. 

streetbasket, gadefodbold og streetdance. I FFB har vi 

Playmakere tilknyttet i Søndermarkskvarteret, hvor en 

stor gruppe piger hver uge danser i Kvartershuset.  

 

Deltagelse i organisationsbestyrelsens udvalg 

Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer har modtaget en 

invitation fra FFB til at deltage i fire nedsatte udvalg 

under organisationsbestyrelsen. Er du interesseret i at 

være med, så skriv til ffb@kab-bolig.dk senest den 31. 

oktober.   

 

Ny bestyrelsesuddannelse i KAB 

KAB er efter ønske fra mange og med inspiration fra 3B, i 

gang med at udvikle en bestyrelsesuddannelse for bebo-

ervalgte. Uddannelsen lægger vægt på de ledelsesmæssi-

ge aspekter af bestyrelsesarbejdet og er derfor et godt 

supplement til de øvrige kurser for beboervalgte som 

allerede tilbydes.  

Der vil bl.a. blive arbejdet med viden om ledelsesrollen 

som bestyrelsesmedlem, hvordan man arbejder med 

strategiske mål, afholder konstruktive og effektive mø-

der, motiverer beboere til at være aktive, konflikthånd- 

tering og meget andet.  

Uddannelsen udbydes fra januar 2020 og afvikles to gan-

ge i løbet af året (forår og efterår). Den består af syv mo-

duler, hvor første modul er et internat fra fredag til lør-

dag og de følgende moduler foregår i aftentimerne fra kl. 

17.15 – 21.00 i KAB. Hvis man ønsker at deltage på kur-

set, skal man skrive en ansøgning til FFB’s organisations-

bestyrelse, som derefter udvælger to kandidater, evt. til 

begge kurser hvis efterspørgslen er der. Du kan læse 

mere om uddannelsen her 

 

Oplevelsesrig seniortur 

KAB-bussen satte kursen mod Rude Strand i Jylland den 

sidste uge i september, hvor årets sommerophold for 

seniorer fandt sted. 60 seniorer deltog. Den nye havne-

front i Århus, Moesgård Museum, rundtur på Samsø og 
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til tops på Himmelbjerget. 60 seniorer fra KAB-

fællesskabet havde tilmeldt sig en uges sommerophold, 

hvor det ikke skortede på oplevelser. 

Rude Strand Højskole i Odder var udgangspunkt for 

ugens ture og ramme om foredrag, film, god mad og 

socialt samvær. 

KAB-fællesskabet tilbyder hvert år sommerophold for 

familier og seniorer. Opholdene er støttet af boligorgani-

sationerne i KAB-fællesskabet suppleret af deltagerbeta-

ling. 

 

 
 

 

 

Flot rejsegilde i FFB’s Delehusene  

17. september blev der afholdt et flot rejsegilde i FFB’s 

kommende nye afdeling Delehusene.  

 

Du kan læse mere ved at følge dette link:  

https://www.kab-bolig.dk/nyheder/2019/rejsegilde-for-

delehusene 

 

Og du kan se indslaget om rejsegildet i TV Lorry her:  

https://www.tv2lorry.dk/nyheder/18-09-

2019/1930/unikke-deleboliger-pa-

frederiksberg?autoplay=1#player  

 

 
 

 

På vegne af organisationsbestyrelsen  

 

– Laurits Roikum, formand 
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