
 

 

 

 

 
 

 

Konference for organisationsbestyrelsen 

 
100 år med almene boliger – fortid og fremtid! 
 
Kursusnr.: 2019-0244 
Dato: 31. august – 1. september 2019 
Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 
Konferenceledelse: BL – Danmarks Almene Boliger 
 
 
Lørdag den 31. august 2019 
Tema: 100 år med den almene bæredygtige model 

Kl. 09.30-10.00 Ankomst og morgenmad 
 

Kl. 10.00-10.15 Velkomst og rammesætning af konferencen 
v/Palle Adamsen, formand, BL og konferencens moderator, Lotte 
Bundsgaard, journalist og redaktør på TV2 Nyhederne 
 

Kl. 10.15-11.00 100 års fællesskab 
v/Tor Nørretranders, faglitterær forfatter og foredragsholder 
 
Tor Nørretranders giver sit bud på, hvilken betydning den almene sektors 
historie har haft for samfundet og for os som mennesker gennem de 
sidste 100 år. Med afsæt i sit forfatterskab, fortæller Tor Nørretranders 
også om, hvorfor vi skal finde modet til at tænke selvstændigt og til at 
tænke på hinanden. Vi skal se frem. 
Efterfølgende interviewes Tor Nørretranders af moderator med mulighed 
for spørgsmål og debat i salen.  
 

Kl. 11.00-11.30 Fortællinger i anledningen af 100 året  
 
BL og Nationalmuseet har i 2019 samarbejdet om at indsamle 
bolighistorier fra de almene boliger. Gennem en digital platform med 
spørgsmål er beboere fra alle almene boligforeninger i hele landet blevet 
opfordret til at komme med deres personlige erindringer og bolighistorier 
om naboskab, fællesskaber og fremtidsdrømme. Her læses udvalgte 
fortællinger op.  
 

Kl. 11.30-11.45 Kaffepause  

KL. 11.45-12.30 Pejlemærker for organisationsbestyrelsen – fortid og fremtid 
v/Bent Madsen, direktør, BL – Danmarks Almene Boliger 
 
Nedslag og politiske højdepunkter gennem tiden med fokus på, hvilke 
dagsordner der har præget sektoren og boligorganisationernes arbejde.  



side 2

Oplægget giver desuden et indblik i, hvilke udfordringer 
boligorganisationer står over for i fremtiden, og hvordan 
organisationsbestyrelserne kan arbejde med at løse de udfordringer. 
 

Kl. 12.30-13.30 Frokost og indkvartering 

Kl. 13.30-14.30 Samtalepanel –Fremsynet og værdifuldt bestyrelsesarbejde 
V/Lotte Bundsgaard   
 
Samtale på scenen med erfarne ledelsesprofiler om den ledelsesopgave 
bestyrelsen har nu og i fremtiden. Samtalen sætter fokus på, hvordan de 
beslutninger bestyrelsen træffer, sætter et aftryk på det lokalsamfund, 
boligorganisationen er en del af. Samtalepanelet deler deres erfaringer og 
de udfordringer, de oplever fra deres stol. Panelet giver også deres bud 
på, hvordan organisationsbestyrelserne kan arbejde mere målrettet med 
at sætte værdifulde aftryk i lokalsamfundet, og hvordan de kan arbejde 
med at omsætte målsætninger til konkrete løsninger.  
 
Panelet består af  

 Charlotte Bach Thomassen, landsformand for DGI,  
 Bolette Christensen, regeringens ’ghetto’ repræsentant og tidligere 

direktør for Børnefonden 
 Steen Ernland, senior partner i Adaptum Partners og medforfatter 

til bogen ”Den aktive bestyrelse” 
 

Kl. 14.30-14.45 Introduktion til eftermiddagens workshop 
V/Lotte Bundsgaard  

Kl. 14.45-15.00 Pause 

Kl. 15.00-17.00 Værdiskabende bestyrelsesarbejde – workshops 

 
Bliv klogere på, hvordan jeres bestyrelse kan arbejde mere målrettet med 
at skabe værdi for den enkelte beboer, for boligorganisationen og for 
samfundet. Bliv inspireret til, hvordan I kan arbejde med at omsætte 
jeres mål til konkrete løsninger. 
 

Kl. 17.00-17.30 Turning Tables  
 
I 2019 laves der et jubilæumsalbum med sange af børn og unge fra 
almene boligområder i hele landet. Projektet gennemføres af 
organisationen Turning Tables, og her på konferencen giver børn og unge 
fra den almene sektor os en smagsprøve på deres sange – og på deres 
tanker, drømme og håb for fremtiden.  
 

Kl. 17.30-18.30 Pause før middag 
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Kl. 18.30  Fællesmiddag  

Kl. 21.00 Underholdning  

v/ Specialklassen 

 

Søndag den 1. september 2019  

Tema: Fremtidens foreningsdemokrati  

Kl. 09.00-09.10 Godmorgen  
v/ Lotte Bundsgaard 
 

Kl. 09.10-09.40 Hvordan ruster vi foreningen til fremtiden – forandringstendenser 
i foreningslivet  
Oplæg v/Klaus Levinsen, Ph.D., Lektor på Institut for Sociologi, Miljø- og 
Erhvervsøkonomi ved Syddansk Universitet 
 
Danmark har stærk tradition for deltagelse i foreningslivet og frivilligt 
arbejde, men hvordan ser foreningsengagementet egentlig ud? Hvilke 
forandringer undergår foreninger i disse dage, og hvad skal der til for at 
motivere folk til frivilligt arbejde? Klaus Levinsen giver et bud på 
forandringstendenser i den almene boligsektor, og hvad I som bestyrelse 
kan gøre for at håndtere dem”. 
 

Kl. 09.40-10.00 Hvordan arbejder man målrettet med at skabe engagement og 
deltagelse i foreningen? 
V/David Hansen, formand for foreningen Spejderne 
 
Oplægget tager udgangspunkt i Foreningen Spejdernes erfaring med at 
engagere frivillige i spejderne, og byder på konkrete råd til deltagerne 
om, hvad man kan gøre for at skabe engagement og tips til, hvordan man 
kan arbejde målrettet med at udvikle foreningsdemokratiet som 
bestyrelse. 
 

Kl. 10.00-10.20 Spørgsmål fra salen  

Kl. 10.20-10.40 Kaffepause 

Kl. 10.40-11.45 Fremtidens foreningsdemokrati og frivillighed  
Samtaler ved bordene 
 

Kl. 11.45-12.00 Pause  

Kl. 12.00-12.45 Aktuel boligpolitik 
Oplæg v/Kaare Dybvad, Boligminister 

 



side 4

Den overordnede linje i regeringens boligpolitik og den almene 
boligsektors rolle heri. Fokus på de problemer, den almene boligsektor 
løser i det danske velfærdssamfund – og hvordan den funktion kan 
fastholdes. Debat og spørgsmål fra salen styret Lotte Bundsgaard.  
 

Kl. 12.45-13.00 Tak for denne gang og på gensyn! 
v. Palle Adamsen, formand, BL 

Kl. 13.00 Frokost og afrejse 

 


