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STYRK FORENINGEN
14.45 – 17.30 Samfundsansvar i din 
  bolig organisation 
  v/WeLearn, Rapolitics og BL

I denne fælles workshop sætter vi fokus på alt det, 
den almene sektor bidrager med til velfærdssamfun-
det. Det er her, du bliver klædt på til at fortælle om-
verdenen, hvor meget boligorganisationerne bidrager 
med, og hvor vigtig den almene sektor er for det dan-
ske samfund. Og det er også her, du får inspiration 
og et helt konkret redskab til det videre arbejde med 
samfundsansvar hjemme i din boligorganisation.

17.30 – 18.30 Pause før middag og  
  aftenunderholdning

18.30 Middag

21.00 – 22.00 Aftenunderholdning
  Musik v/Jeanet Albeck 

 
 
 
 

SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER 2018
 
8.00 – 9.15 Morgenmad 
  Der tjekkes ud af værelser  
  senest kl. 10.30

9.15 – 9.30 Godmorgen
  v/Lotte Bundsgaard 

9.30 – 10.15 Aktuelt om den almene sektor
  v/Bent Madsen, adm. direktør,  
  BL – Danmarks Almene Boliger

Den almene sektor har i den grad været en del af den 
politiske debat i 2018, og det har i det hele taget væ-
ret en hård politisk forårssæson. Foran os venter et 
efterår med et fortsat fokus på den almene sektor og 
i særdeleshed de såkaldte udviklingsplaner for de 16 
”hårde ghettoer”. Hør Bent Madsen tegne den politi-
ske situation for den almene boligsektor.

10.15 – 10.30 Pause

10.30 – 11.45 Styrk foreningen – skab  
  initiativ og virkelyst
  v/Dorte Nørregaard, udviklings-
  chef, Center for Frivilligt Socialt  
  Arbejde, og Iris Gausbo, næst-
  formand, Boligforeningen 3B

Hvorfor er der både nu og i fremtiden brug for fore-
ninger? Og hvad skal der til for at skabe initiativ og 
virkelyst i beboerdemokratiet? Vi sætter spot på for-
eningsbenet og på, hvordan vi i den almene sektor 
kan arbejde med at udvikle og styrke foreningen og 
beboerdemokratiet. Vi henter både inspiration udefra 
og fra sektoren til, hvordan organisationsbestyrelsen 
kan udvikle foreningen og tackle udfordringer. Efter 
oplæg vil der være debat ved bordene. 

11.45 – 12.00 Pause

12.00 – 13.00 Hvad er god  
  bestyrelses  ledelse?

v/Lisbeth Knudsen, direktør og 
chefredaktør for Tænketanken 
og mediehuset Mandag Mor-
gen, bestyrelsesformand, Det 
Kongelige Teater og Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole. 

Hvad kendetegner en god bestyrelse? Og hvad har 
man som bestyrelsesformand brug for fra sin bestyr-
else? Vi slutter konferencen af med Lisbeth Knudsens 
bud på, hvad der er vigtigt at have fokus på i bestyr-
elsesarbejdet og i rollen som bestyrelsesmedlem. 
Gennem årerne har Lisbeth Knudsen haft adskillige 
bestyrelsesposter, både som formand og som menigt 
bestyrelsesmedlem.

13.00 Tak for denne gang 
v/Palle Adamsen, formand,  
BL – Danmarks Almene  
Boliger

Konferencen afsluttes med frokost



SAMFUNDSANSVAR I DEN  
ALMENE SEKTOR

LOTTE BUNDSGAARD, JOURNALIST  
PÅ TV 2, ER MODERATOR PÅ ÅRETS   
ORGANISATIONSBESTYRELSES-
KONFERENCE

LØRDAG DEN 1. SEPTEMBER 2018

09.00 – 10.00 Ankomst, kaffe og brød

10.00 – 10.10 Velkomst 
  v/moderator Lotte Bundsgaard,  
  journalist, TV 2, og Palle Adamsen,  
  Formand for BL – Danmarks  
  Almene Boliger

10.10 – 10.50 Fra Galgebakken til Verdensmål
  v/Mogens Lykketoft, politiker og 
  formand for FN’s 70. general   
  forsamling i New York
 
I perioden 2015-2016 varetog Mogens Lykketoft for-
mandsposten for FN’s 70. generalforsamling i New York. 
Det blev et enestående år, hvor verdensmålene om bæ-
redygtig udvikling blev vedtaget. De 17 verdensmål skal 
sætte fælles kurs mod en mere bæredygtig verden, og 
her kan den almene boligsektor gøre en positiv forskel. 
Men hvordan arbejdede man egentlig med samfunds-
ansvar, da Mogens boede alment på Galge bakken? Og 
hvorfor er verdensmålene vigtige for den almene sektor?

10.50 – 11.10 Pause

11.10 – 12.00 Samfundsansvar på dagsordenen 
  – samtale om verdensmål i praksis
  v/Lotte Bundsgaard, journalist, TV 2

Virksomheder viser samfundsansvar og skaber værdi for 
både virksomhed og samfund ved at håndtere sociale, 
miljømæssige og etiske udfordringer i dialog med de-
res  interes senter. Men hvordan griber virksomheder og 
orga ni sationer det arbejde an? Og hvilke udfordringer 
møder de undervejs? Vi har invitereret tre direktører fra 
forskellige typer organisationer på scenen til en samtale 
om samfundsansvar og verdensmål i praksis.

Gæster på scenen:

       
Kim Nøhr Skibsted Bo Rasmussen     Mike Dranov 

• Kim Nøhr Skibsted, kommunikationsdirektør i Grundfos
• Bo Rasmussen, kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune
• Mike Dranov, foreningsdirektør i Coop

12.00 – 13.15 Frokost og indkvartering

13.15 – 13.30 Introduktion til eftermiddagens  
  program 
  v/Lotte Bundsgaard, journalist TV 2

13.30 – 14.15 Tre former for bæredygtighed 
  – inspiration fra den almene   
  sektor
 
Det er en del af den almene sektors DNA at have og tage 
et ansvar for udviklingen i det danske velfærdssamfund, 
og med FN’s verdensmål er der sat en global dagsorden 
omkring bæredygtighed, som taler lige ind i den almene 
sektors samfundsbidrag. Den almene sektor leverer alle-
rede bæredygtighed på de tre ben, som FN har fokus på, 
nemlig miljømæssigt, socialt og økonomisk – og vi gør det, 
fordi det er en del af vores DNA. Her er eksempler fra den 
almene sektor på, hvordan nogle boligorganisationer al-
lerede har arbejdet med de tre former for bæredygtighed.  
Eksemplerne præsenteres i workshops, og de enkelte op-
læg vil blive fulgt op af spørgsmål og drøftelser med delt-
agerne.

14.15 – 14.45 Pause – og en lille praktisk  
  prioriteringsopgave

 

MOGENS LYKKETOFT,  
POLITIKER OG FORMAND  
FOR FN’S 70. GENERAL-
  FORSAMLING I NEW YORK. 
  LØRDAG 10.10 – 10.50x

Hvorfor er verdensmålene vigtige?

WS1 Partnerskab og regnvand  
skaber bæredygtig udvikling? 
Miljømæssig bæredygtighed

v/Kasper Nørballe, direktør, FA09 
Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kal-
des i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, 
eller Lokal Anvendelse af Regnvand. FA09 har gennem-
ført to LAR-projekter som boligorganisationen i Partner-
skab (samarbejde) med Gladsaxe Kommune og Novafos 
A/S (Nordvand) som en bæredygtig del af løsningen på 
klimaudfordringerne med de hyppigere skybrud. 

WS2 Går effektiv drift og  
samfundsansvar hånd i hånd? 
Økonomisk bæredygtighed

v/Anders Lisvad, direktør, B45
B45 har siden 2013 med stor succes arbejdet målrettet 
med effektiv drift og har været vidt omkring. Mange 
holdninger, tiltag og løsninger bunder i beslutninger 
ud fra et generelt ansvar over for samfundet og ikke 
mindst sund fornuft. Her er der mulighed for at få viden 
om konkrete tiltag og ikke mindst, hvad de betyder for 
effektivisering af driften. 

WS3 Sammen skaber vi!
3 x bæredygtighed i 1

v/Arne Juul, direktør, Slagelse Boligselskab
Engdraget er et bæredygtigt boligbyggeri, der består 
af 126 rækkehuse og et fælleshus. Projektet er blevet 
til på baggrund af en ambitiøs indragelsesproces, både 
før, under og efter opførelsen af byggeriet, med det for-
mål at skabe et levende og bæredygtigt boligområde, 
både socialt, økonomisk og energimæssigt.

WS4 ByNaturrummet MYRETUEN
Social bæredygtighed

v/Louise Hou Kragh, sekretariatsleder, Bysekretariatet
RandersBoligs boligsociale indsats indeholder et by-
udviklingsperspektiv. Projektet er bygget op af beboer-
inddragelse og samskabelse gennem brede partner-
skaber. Projektet omfatter samtidig sociale initiativer 
med uddannelsestilbud til sårbare unge, nye oplevel-
sesrum for beboerne, der styrker friluftsliv for især børn 
og unge.

PALLE ADAMSEN, FORMAND, 
BL – DANMARKS ALMENE 
BOLIGER, ÅBNER OG LUKKER 
ÅRETS ORGANISATIONS-
BETYRELSESKONFERENCE

Du kan også bruge vores app! Hent ‘Eventbuizz’ i App 
Store eller Google Play. Event-id er 4989, som du ta-
ster ind. Du logger ind med din mailadresse. Du kan se 
programmet og stille spørgsmål. Har du spørgsmål til 
appen, så fang en af os fra sekretariatet.


