
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 af 4

Invitation 
BL 1. kreds konferenceudvalg ved Steen Søndergaard Thomsen, Laurits Roikum,  
John Christensen og René Madsen inviterer hermed til BL 1. kredskonference 2021  
den 11.-12. september 2021 på Konventum, Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør.  
 
BL 1. kreds ønsker med konferencen at skabe netværk, videndeling og et godt afsæt for 
kredsarbejdet i 2021. Kredsarbejdet i BL handler om realisering af BL’s målsætningsprogram 
og handleprogram, samarbejdet på tværs af almene boligorganisationer samt det boligpolitiske 
arbejde for eksempel over for kommunerne, men også om at støtte BL’s nationale politiske 
arbejde. Vi glæder os til se jer!  

Hvordan skaber vi vores fremtid… 
Lørdag den 11. september 2021 

09.00 Ankomst og morgensang 

09.30 Velkomst i Damgårdssalen 
v/Kredsformand Camilla Hegnsborg 

09.40 Aktuel boligpolitik 
v/Direktør Bent Madsen, BL – Danmarks Almene Boliger 
 
Bent Madsen fortæller om BL’s boligpolitiske dagsordener i hovedstaden, 
som handler om boliger til alle, billige boliger, beboerdemokrati og 
boligorganisationer som moderne demokratiske virksomheder mv.  
 

10.05 Kommunalvalgsdebat: De politiske kandidaters bud på fremtidens 
boligbehov 
 
Lokale politiske kandidater fra Frederiksberg og København udfolder deres 
visioner for fremtidens boligmarked og den almene boligsektors rolle i 
boligforsyningen med særligt fokus på hovedstadsområdet. Vi skal ind i de 
politiske visioner og tæt på de politiske værktøjer og følge kandidaternes 
blik på almene boliger som et afgørende element i boligforsyningen i den 
blandede by. 
 
Deltagere i debatten er Sophie Hæstorp Andersen (A), Line Barfod (E),  
Jakob Næsager (C), Michael Vindfeldt (A), Pelle Dragsted (E) og David 
Zepernick (B). 

Kredskonference i 1. kreds 
Lørdag og søndag den 11. og 12. september 2021 
på Konventum, Helsingør 
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Debatten ledes af journalist og tidligere boligminister Lotte Bundsgaard.  

12.00 Frokost og indkvartering 

13.30 Workshops 
Der afholdes workshops om 3 temaer: 

Effektivisering – hvor langt er vi, og hvordan skal vi arbejde videre efter 
2020? 

Velkommen til afdelingsmøde i Demokrativænget 

Parallelsamfundslovgivningen – hvad gør vi helt konkret for at ændre 
boligområdernes beboersammensætning?  

FN Verdensmål, hvordan arbejder boligorganisationerne med FN 
Verdensmål – for eksempel klima og miljø?  

Deltagerne vælger ved tilmeldingen to workshops. 

 Workshop 1  
Effektivisering – hvordan arbejder vi efter 2020? 
v/Lars Otto fra Effektiviseringsenheden og Solveig Råberg Tingey, BL 
 
I workshoppen lægges op til drøftelse af, hvordan effektiviseringsarbejdet 
har påvirket huslejeniveauerne i København og på Frederiksberg – og 
hvordan effektiviseringsarbejdet ser ud i de kommende år.  
Workshoppen indeholder også gruppearbejde om, hvordan 
effektiviseringsarbejdet og processen opleves i den enkelte boligafdeling, 
samt hvordan beboerdemokratiet er inddraget.  

 Workshop 2 
Velkommen til afdelingsmøde i afdeling Demokrativænget 
v/Laurits Roikum, Frederiksberg Forenede Boligselskaber og driftschef Viggo 
Strøm Børsting, KAB 
 
Vi kaster os over vores egen rolle i beboerdemokratiet, når vi inviterer til 
afdelingsmøde i Demokrativænget. Under dirigent Laurits Roikums kyndige 
ledelse afholder afdelingsbestyrelsen i en boligafdeling i Demokrativænget 
det første afdelingsmøde med drøftelse af stort og småt i boligafdelingen. Vi 
er med, når drøftelserne tages, beslutningerne træffes, og valgene afgøres.  
Workshoppen henvender sig til nyvalgte og andre beboerdemokrater, der 
ønsker en genopfriskning af deres viden.  

 Workshop 3 
FN Verdensmål – hvordan arbejder almene boligorganisationer med 
FN Verdensmål? 
v/Liv Jørgensen, BL – Danmarks Almene Boliger 

 
FN’s 17 Verdensmål er samfundsansvar og en del af den almene sektors 
DNA. Vi drøfter, hvordan vi går fra Verdensmål til hverdagsmål i almene 
boligselskaber med udgangspunkt i ”Vores bidrag” – den særlige 
afrapporteringsrapport, som er udviklet for almene boliger.  

På Workshoppen får vi viden om FN’s verdensmål og forståelse for den røde 
tråd mellem verdensmålene og ”hverdagsmål”. Vi får også indsigt i, hvordan 
boligorganisationer allerede arbejder og fortsat kan bidrage eksempelvis 
inden for klima og miljø.  
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17.00 Tid til omklædning 

18.00 Velkomstdrink i kaffestuen og lodtrækning om placering ved 
middagsbordet 

18.30 Middag 

20.30 Kælderbaren åbner (for egen regning) 

01.00 Baren lukker  

 
 
 
Søndag den 12. september 2021 

07.30 Morgenmad 

09.00 Godmorgen i Damgårdssalen 
v/Laurits Roikum 

09.10 Den blandede by helt ind i lejlighederne i Delehusene på 
Frederiksberg 
v/Velkomstvært Jens Buch, Frederiksberg Kommune og boligsocial konsulent 
Kresten Heinfelt, FFB. 
 
Vi skal møde en række unge mennesker, som den 29. november 2019 er 
flyttet ind i Delehusene på Frederiksberg, hvor studerende bor sammen med 
unge nytilkomne flygtninge i deleboliger for to personer – studerende eller 
flygtning.     

10.30 Hvad drømmer vi om? 
v/ Direktør og spejder Jesper Oehlenschläger, Gravisi  
 
Vi påvirker hver eneste dag de almene boligorganisationers rammer og 
vilkår, når vi er i kontakt med beboere, naboer, lokalpolitikere, frivillige 
organisationer, erhvervsliv mv.  
 
I de almene boliger er vi gode til at formulere vores ønsker og behov, til at 
få ideer – og ikke mindst til at tage ordet.  
 
Som afslutning på konferencen inspirerer vi til endnu flere ideer og hjælper 
hinanden til at drømme endnu større om, hvad vi skal skabe sammen – ved 
hjælp af et lidt utraditionelt værktøj.  

11.30 Var der noget at tage med hjem? - og afslutning 
v/kredsformand Camilla Hegnsborg 

12.00 Frokost og hjemrejse  
Busserne kører kl. 13.00 
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Tilmelding og praktiske oplysninger 
 
Fristen for tilmelding er den 3. september 2021. 

 
Deltagergebyret er 3.200 kr. pr. person i enkeltværelse. Det bliver faktureret efter 
konferencens afholdelse. Husk at oplyse evt. EAN-nr og rekvisitionsnummer ved tilmelding.  
 
Tilmeldingen er bindende og skal foregå gennem boligorganisationen online på BLs hjemmeside 
eller via dette link: Tilmelding til kredskonference 
 
Af hensyn til loven om persondata skal vi bede dig tage direkte kontakt til Konventum, hvis du 
har særlige behov i forhold til mad, hjælpemidler eller værelse. Du kan kontakte Konventum på 
telefon: 4928 0900. 
 
Der udleveres ikke trykte udgaver af konferencematerialet på konferencen.

https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=2021-0023

