
Kreds-
valg i 
BL 5. 
kreds

Vi har også brug for dig! 

BL – Danmarks Almene Boliger afholder 
valg til kredsrepræsentantskaberne i foråret 
2020. Beboerrepræsentanter og ansatte kan 
indstilles som kandidat af deres boligorgani-
sation. Det gælder også dig! 

VIL DU VÆRE MED? Se vores valgvideo og 
læs mere på: www.kredsvalg.dk

Tal med din boligorganisation, kontakt dit 
kredsformandsskab eller din kredskonsulent. 

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig. 

BL – Danmarks Almene Boliger er geogra-
fisk opdelt i 11 kredse. Læs mere om dem på 
www.bl.dk/bls-11-kredse

Din opgave som  
kredsrepræsentant

• er BL’s repræsentantskab og øverste 
myndighed 

• repræsenterer alle boligorganisatio-
nerne i kredsen 

• arbejder for helheden og for BL’s mål-
sætninger 

• synliggør kredsens og BL’s arbejde 
lokalt 

• bærer viden ind i kredsen og ud til 
medlemmerne og omvendt
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SCANDIC HOTEL, 
AARHUS CITY, 
ØSTERGADE 10, 
8000 AARHUS

https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/kredsvalg-2020/
https://bl.dk/bls-11-kredse/kredsens-rolle/


Som kredsrepræsentant arbejder 
du for én million danskere, der 
bor i Danmarks almene boliger. 
Sammen med de øvrige kredsre-
præsentanter fremmer du vilkår 
for de almene boliger gennem 
lokalt samarbejde og lokal inte-
ressevaretagelse. 

Kredsene bidrager med lokale perspektiver 
til BL’s nationale interessevaretagelse, og 
arbejder med at føre BL’s bestyrelses beslut-
ninger ud i livet. 

Medlemsorganisation er stærkest, når vi 
koordinerer og sikrer den vigtige kobling 
mellem den almene boligsektor lokalt og BL’s 
landspolitiske dagsordener. Det er en opga-
ve for kredsrepræsentanterne. 

Vi samler boligorganisationerne i kommuner-
ne, finder fælles fodslag og arbejder syste-
matisk med at fremme vilkår for de almene 
boliger. Samtidig virkeliggør vi BL’s Målsæt-
ningsprogram og omsætter det til konkrete 
handlinger i boligområderne i kredsen. 

Lokalt 
og natio-
nalt går 
hånd i 
hånd

Vi udvikler aktiviteter, der understøtter bo-
ligorganisationernes arbejde indenfor BL’s 
målsætninger og FN’s Verdensmål, effektiv 
drift, beboerdemokrati og samfundsansvar. 

Kredsrepræsentantskabet mødes fire gange 
årligt. Dagsordenen er en blanding af aktu-
el boligpolitik, planlægning af aktiviteter i 
kredsen, erfaringsudveksling og information 
imellem BL’s bestyrelse og kredsene. 

Kredsene afholder aktiviteter om aktuelle 
temaer. Nogle aktiviteter afholdes i samar-
bejde på tværs af kredsene, så netværket 
vokser, mens viden og erfaringer udveksles 
til gensidig inspiration. 

Fakta om 5. kreds:

49.321  boliger i alt 

41.844 familieboliger 

884 ældreboliger

6.593 ungdomsboliger

14 boligorganisationer

1 kommune

Kredskonsulent
Mette Tams
Tlf.: 2220 8775
Mail: mta@bl.dk
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