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ERFA-MØDER
Granskning af vedligeholdelsesplaner - er I klar?

For medarbejdere inden for byggeri og drift, herunder direktører, forretningsførere, bygge- og

tekniske chefer, driftschefer og projektledere.

Fra 2021 skal de almene boligafdelingers vedligehol-
delsesplaner granskes af en ekstern uvildig bygge-
sagkyndig. Det er en ny hverdag for boligorganisatio-
nerne, som kræver at man har styr på sine afdelingers 
langtidsplaner, og at man har en proces for gransknin-
gen. Er I klar?

På ERFA-møderne præsenteres BL’s nye værktøj til 
granskning af vedligeholdelsesplaner. På møderne vil 
du også blive klogere på, hvordan boligorganisatio-
nerne i praksis kan bruge værktøjet, så bekendtgørel-
sens krav om ekstern granskning bliver opfyldt. 

Hvordan sikrer man bedst, at boligorganisationen kan 
styre processen, så den eksterne granskning giver 
læring i organisationer og ikke løber løbsk økono-
misk? Det drøfter vi på årets første ERFA-møder. 

PROGRAMMET 
1. Velkommen til dagens ERFA-møde

v/Niklas Jarnit og Mikkel Jungshoved, BL
2. BL’s koncept til granskning af PPV-planer

v/Dorte Hjerrild og Klaus Kramshøj, BL
3. Pause
4. BL’s koncept set fra en praktisk synsvinkel

v/Jan Bojsen, Bovia, Jørn Juul, Himmerland
Boligforening eller Mikkel Madsen, fsb

5. Diskussion og arbejde med BL’s koncept i mindre
grupper

6. Kort pause og opsamling
Som deltager på ERFA-mødet får du: 
• Vejledning om granskning og tilbudsskabelon
• Konkrete erfaringer fra andre boligorganisationer
• Mulighed for videndeling

TID OG STED 
Møderne afholdes flere forskellige steder: 
landet: 23. januar 2020, kl. 9-12 BL, Studiestræde 50, 1554

København V (maks. 40 deltagere)

28. januar 2020, kl. 9-12 på Aalborg Kongres & Kultur
Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg (maks. 30 deltagere)

5. februar 2020, kl. 9-12 på : Montra Hotel Sabro Kro
Viborgvej 780, 8471 Sabro (maks. 40 deltagere)

6. februar 2020, kl. 9-12 på Comwell Kolding, Skovbrynet
1, 6000 Kolding  (maks. 30 deltagere)

DELTAGELSE OG TILMELDING 
Fristen for tilmelding er en uge inden mødets 
afholdelse.
Tilmelding sker efter ”først til mølle-princippet”.
Tilmelding sker elektronisk via BL’s hjemmeside under 
punktet selvbetjening/kurser-og-uddannelse/ klik her!
Pris for tilmelding og deltagelse på ERFA-mødet er 
750 kr. pr. deltager. Vær opmærksom på, at der vil 
blive opkrævet ”no show fee”.

ARRANGØR 
BL arrangerer ERFA -møderne i samarbejde med 
AlmenNet og DriftsNet. Læs mere på:  
https://selvbetjening.bl.dk/driftsnet/arrangementer-og-
netvaerk/erfa-moeder/

SPØRGSMÅL 
Har du spørgsmål, kan du kontakte:
Mikkel Jungshoved på tlf.: 3376 2028 / 
e-mail: mju@bl.dk
Niklas Jarnit på tlf.: 3376 2071 / e-mail: nja@bl.dk

26. februar 2020, kl. 13-16 BL, Studiestræde 50, 1554
København V (maks. 40 deltagere)

2. marts 2020, kl. 12-15 Comwell, Karensmindevej 3,
5500 Middelfart (maks. 40 deltagere)


