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                                                                                                                                                                      Paneldeltagere                                                                                       

Kredsmødet afholdes torsdag den 14. oktober 2021 kl.                    

19.30-22.00 i Tinghallen, BDO Loungen, Tingvej 6, 8800 Viborg   Indenrigs- og                 Direktør for BL   

                                                                                                                                                                                             Boligminister,                Bent Madsen 
                                                                                                                                                                          Kaare Dybvad (S) 
 
Til kredsmødet kan du høre væsentlige aktører fra kommunerne i kredsen, regionale NGO’ere 
og politikere fra den landspolitiske scene, debattere temaer med betydning for udviklingen i 
kommunerne, i kredsen. Mødet åbnes ved at Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad og Bent 
Madsen, Direktør for BL, udlægger den boligpolitiske situation, med fokus på udfordringer og 
muligheder i området. Dette følges af en politisk paneldebat med deltagelse af de to 
oplægsholdere, samt lokale NGO’er og kandidater til byrådene i kredsens kommuner.   
 

Program 
18.30 Indtjekning og tapasanretning 19.30 Velkomst v/ Formand for BL 6. kreds Karsten 
Håkonsen
  
19.40 Indlæg v/ Indenrigs- og Boligminister Kaare Dybvad 
 
19.55 Indlæg v/ Direktør for BL – Danmarks Almene Boliger, Bent Madsen  
 
20.20 Paneldebat   
Temaer for debatten: 
 
Boligpolitik – Bæredygtig udvikling af byområder og opland. 
Erhverv, infrastruktur, bosætning og beskæftigelse – Udfordringer og muligheder i Midt- og 
Vestjylland. 
Den almene sektor som civilsamfundsaktør 
 
21.50 Farvel og tak, opsamling/afrunding på debatten 
 

Tilmelding til arrangementet 
Mødet er for ansatte samt afdelings- og                                                                                           
organisationsbestyrelsesmedlemmer i BL 6. kreds og kræver tilmelding til din boligorganisation. 
Boligorganisationerne kan tilmelde sig her  

 
Tilmelding skal ske inden den 1. oktober 2021 
Har du spørgsmål til mødet, er du velkommen til at kontakte Anita Dainese på ada@bl.dk  
 

Forplejning  
I forbindelse med kredsmødet serveres kaffe/te samt kage og frugt. Deltagelse i kredsmødet, 
uden tapas inden kredsmødet, er uden beregning. 
 
Deltagelse i spisning inden kredsmødet  
Der er mulighed for at tilmelde sig spisning inden mødet. Middagen består af en tapasanretning 
inkl. 1 drikkevare og koster kr. 248,- pr. person, beløbet faktureres til boligorganisationen. 
Spisning er fra 18.30 - 19.30 hvor kredsmødet starter.  

 

Parkeringsforhold 
Se her for info om parkeringsmuligheder i nærheden af BDO-Loungen.     
 
                                                            
 

                                                                                                                                                                                                        

                   
            Formand for Land-        1. Viceborgmester i  
            distrikternes                   Skive Kommune,  
               Fællesråd, Steffen         Peder Christensen (S) 
               Damsgaard 
 

                     
           Formand for teknisk         Borgmesterkandidat,  
           Udvalg, Viborg                   Viborg Kommune 
              Kommune, Johannes       Mads Panny (S) 
           Vestergaard (V) 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=21-123
mailto:ada@bl.dk
https://en.parkopedia.dk/parking/locations/tingvej_6_8800_viborg_danmark_4ae9u4n9jvpjbm01jb/?country=dk&arriving=202108301400&leaving=202108301600

