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WEEKENDKONFERENCE 
FOR 11. KREDS
Dato: 26. – 27. oktober 2018
Sted: Kobæk Strand Konferencecenter,
Kobækvej 85, Skælskør
Arr. nr: 2018-0011

Danmark er verdensmester i almene boliger, 
sagde vi til gæster i BL’s Dome på Folkemødet 
2018. Det stod på flagene, vi uddelte en lille pjece 
derom, og vi henviste til det i vores debatter. Vi 
sagde det med fast stemme og ro i sjælen, for vi 
citerede bare andres opfattelse af Danmarks 
almene boliger. 

På BL’s repræsentantskabsmøde i juni 2018 aftalte 
vi, at vi skal blive bedre til at tale os selv op og 
være stolte af den store, gode fortælling og 
historie som den almene sektor har, og vi som 
almene beboere og ansatte er levende beviser på. 

11. kreds’ konference 2018 handler om den store, 
gode fortælling. Vi hører den fortalt af mennesker, 
som lever og er fortællingen, af andre, som har 
forsket i fortællingen, og vi øver os på at fortælle 
vores egen store, gode fortælling. 

Det bliver et tankevækkende døgn med mulighed 
for at lære nyt, at blive bestyrket i det, vi egentlig 
godt ved, blive inspireret til at fortælle selv, og ikke 
mindst et døgn med højt humør og i godt selskab. 

Vel mødt! 

Venlige hilsner konferenceudvalget 

Axel Larsen

Robert Gerken

Steen Frederiksen 

Christina Krog 

Tilmeld dig nu – vi glæder os til at se jer.
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BL – Danmarks Almene Boligerwww.bl.dk

AUSTRALIEN – FORSKER, PÅ VEGNE AF NEW SOUTH WALES-REGERINGENS ØNSKE OM AT GENTÆNKE BOLIGUDBUDDET 
Helt fantastisk, hvordan almene boliger leverer højkvalitets boliger til alle samfundsgrupper; ældre, handicappede, unge, familier og personer i forskellige økonomiske og sociale positioner. Alt sammen til en rimelig husleje, på grund af at modellen er non-spekulativ. Hvis bare australske politikere også ville anskue boliger som en langsigtet socialøkonomisk samfundsinvestering. 

  

  

  

  
➜  Hver 5. danske bolig er en almen bolig.
➜  Der bor 1 million mennesker i de almene boliger.
➜  Cirka 500 almene 

boligorganisationer driver boliger til hele livet, nemlig ungdoms-, familie- og 
ældreboliger i hele Danmark.

➜  Lejerne selv betaler for renoveringer af de almene boliger via deres opsparing i Landsbyggefonden
➜  De almene lejere også 

betaler boligskat
➜  Kommunerne råder over hver 4. ledige almene bolig til borgere med et boligsocialt behov.
➜  Huslejen i knap halvdelen af de almene familieboliger koster under 5.000 kroner om måneden.
➜  Den danske model for 

almene boliger er helt  
unik på verdensplan.

➜  Andelen af kriminelle unge imellem 10-17 i årene fra 2008-2015 er faldet med 35 pct. i boligområderne på ”ghetto-listen”.
➜  Andelen af børn, der får 

4 i matematik og dansk i 
de boligområder, som er 
på ”ghetto”-listen i årene 
2008-2015, er steget med 
27 pct.

➜   4 % af alle almene  
boliger er på regeringens ”ghetto”-liste.

➜  50.000 ældre almene 
boliger over de sidste 10 
år er renoveret til nutidig 
energistandard

➜   ¼ af den almene sektors beboere er imellem 18 og 35 år, og at den største gruppe almene beboere er imellem 35-59 år.
➜  De tilgængelighedsboliger, der skabes i den almene sektor, udelukkende 

finansieres via de almene beboeres opsparing i 
Landsbyggefonden.

KINA – STUDERENDE MED FOKUS PÅ BYPLANLÆGNING OG VÆKSTI Kina er tilsvarende boliger som de almene i Danmark kun for de allerfattigste. I de alme-ne boliger i Danmark er der et socialt miks blandt beboerne. Det er meget værdifuldt at leve sammen og have fællesskaber med andre mennesker, som ikke ligner en – måske hverken socialt, aldersmæssigt eller økono-misk. Det giver værdi, både for samfundet og for den enkelte person. I Kina har vi en anden kultur, men vi skal ændre denne mentalitet for at leve op til fremtidens udfordringer, især i byerne. Her er den danske almene boligmodel et rigtig godt eksempel, som vi bruger i vores egen udvikling.

FRANKRIG – PARISISK BOLIGFORENING Den danske almene boligmodel er meget eftertragtet, fordi den selv kan finansiere sine renoveringer. I Frankrig kæmper vi hele tiden med, hvorvidt staten og politikerne nu vil tildele nødvendig finansiering til renovering og udvik-ling af vores boliger. Det betyder, at der er meget ustabilitet for os at forholde os til – modsat Danmark. Landsbyggefonden og den finansielle struktur af den danske almene boligmodel er sammen med beboerdemokratiet virkelig efter-tragtelsesværdigt. Det er noget, som Danmark og de danske politikere bør være stolte af og blive ved med at støtte og investere i. 

VIDSTE DU, AT:

SVERIGE – MEDLEM AF NBO – HOUSING NORDIC, PARAPLYORGANISATION FOR COOPERATIVE OG ALMENNYTTIGE BOLIGORGANISATIONER I NORDENDèt, at alle kan bo alment, er noget helt sær-ligt. Velfærdssystemerne i de nordiske lande bygger på en fælles idé om, at alle skal have lige muligheder. Men Danmark synes at være det eneste land i Norden, som rent faktisk lever op til denne idé, når det kommer til at understøtte en lige adgang til boligmarkedet. Det er meget vigtigt at sikre, at byerne er tilgængelige for alle, herunder alle indkomster og aldersgrupper – ikke kun de rigeste.
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15.00   Ankomstkaffe
  Tjek ind og nyd den storslåede natur ved Kobæk Strand

16.00 Velkommen 
  v/kredsformand Axel Larsen

16.15 Den store, gode fortælling
   Fortællinger om den almene sektor set igennem forskellige perspektiver i en blanding af 

personlige fortællinger, interview, bidrag fra deltagerne i salen og en livlig ekspert, mens 
vi tager egne indledende skridt til at fortælle selv. 

  Oplægsholdere: 
   Pia von Benzon, almen beboer i Gadehavegård i Høje-Taastrup Kommune og medfor-

fatter til kronikken i Politiken den 6. maj 2018: ”Vi elsker vores smukke ghetto”:  
http://www.gadehavegaard.dk/wp-content/uploads/2018/05/Beboere-vi-elsker-vo-
res-ghetto.pdf  
Marie Stender, antropolog, forsker ved Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Uni-
versitet og medforfatter til bogen: ”Fra ghetto til blandet by – Danske og internationale 
erfaringer med omdannelse af udsatte boligområder”. 
Moderator: Andrés Tue Møller 

18.15 Pause  
  Omklædning til middag

19.00 Middag  
  Butterflies hyggespiller under middagen & underholdende overraskelse 

22.00	 Butterflies	spiller	op	til	dans	&	baren	åbner	(for egen regning)

Midnat Natmad 

Lørdag	den	27.	oktober	2018

07.30  Morgenmad

09.00  Morgensang	&	godmorgen

09.15	 	Vågn	op	og	duft	til	forskelligheden	 
En lille tur igennem de mange forskelligheder i 11. kreds med din, min og vores 
fortælling om Danmarks almene boliger. Om alt det, vi deler, og som gør os til dem, vi er.  
NB. vær forberedt på aktiv deltagelse. 

10.00		 På	vej	til	workshops

Program  
 
Fredag	den	26.	oktober	2018



10.15 Workshops (vælg én ved tilmeldingen)
  A: Workshop om din store fortælling  
   •   Din fortælling er i fokus, og vi arbejder med, at du bliver klar til rollen som ambassadør 

for eget boligområde / boligafdeling, og at din fortælling sidder lige i skabet.  

   Som deltager skal du være indstillet på at øve dig sammen med de andre og 
eksperimentere med at få budskaberne frem. Vi inddrager input og noter fra fredagens 
program. Der er et fælles oplæg, og så opdeles deltagerne i mindre grupper. 

	 	 B:	Workshop	om	at	fremme	vilkår	for	de	almene	boliger 
  •  For dig med hang til at nedbryde fordomme og myter om de almene boliger i din 

kommune
   •  For dig, der vil arbejde med lokal boligpolitik
  •  For dig, der sidder i en organisationsbestyrelse eller arbejder med ledelse i sektoren
  •  For dig, der interesserer dig for at gøre FN’s verdensmål til hverdagsmål 
  •  For dig, der vil profilere de almene boliger

   En workshop, hvor ærmerne skal smøges op, fokus er lokal interessevaretagelse, 
samarbejde og troværdig profilering lokalt.

12.15  Fælles	afslutning	/		11.	kreds	det	kommende	år 
  v/kredsformand Axel Larsen & kredsnæstformand Karsten Krüger

12.30  Frokost	&	kom	godt	hjem

Tilmelding og praktiske oplysninger 
 
Tilmelding Foretages via din boligorganisation. 
Boligorganisationer kan tilmelde deltagere på hjemmesiden:  
https://bl.dk/kurser-og-raadgivning/kurser/CoursePage?id=2018-0011  
Tilmeldingen er bindende. 
Der er plads til 140 personer. Sidst frist for tilmelding er 5. oktober 2018.
Check-in/check-ud: 
Check-in kan foretages fra kl. 15.00. 
Check-ud sker inden programstart lørdag morgen. 
 
Deltagergebyr 3.000 kr. 
Faktura fremsendes, efter konferencen er afholdt.

Sted Kobæk Strand Konferencecenter – https://kobaek-strand.dk/  
(Har du særlige behov ift. mad, bedes du kontakte konferencestedet direkte).

Eventbuizz Du kan med fordel downloade appen Eventbuizz på forhånd, der, hvor du plejer at downloade 
apps. En uge inden konferencen modtager de tilmeldte en mail og kan herefter få adgang til deltagerliste, 
workshopinfo, opdateret program, tekster til lørdagens morgensang m.m. Der udleveres ikke trykte udgaver 
af konferencematerialet på konferencen.

3 af 3


