
Kredsweekendkonference  
6. & 10. kreds 
26.-27. november 2021 
Hotel Hvide Hus, Aalborg 
 
 
Good Governance eller God Almen Ledelse – hvad vil det sige? 
Når nogen gør noget, de ikke burde have gjort, skaber det opmærksomhed. Opmærksomhed medfører 
forandringer. Når den almene sektor rammer forsiderne på baggrund af svindelsager eller andre, mindre 
positive, nyheder kan det medføre større detailstyring fra Christiansborg - med strammere love og regler til 
følge. Bl.a. derfor udvikles anbefalinger til ”God Almen Ledelse”. 

På denne konference får vi mere viden om hvad God Almen Ledelse mere konkret indebærer. Ved hjælp af 
spændende oplæg og inspirerende drøftelser bliver vi klogere på hvordan vi kan være sikre på at de 
beslutninger vi træffer kan tåle at komme på forsiden af avisen, og ikke mindst, at vi kan møde vores 
naboer og beboere med åben pande.  

Vi glæder os til at se beboerdemokrater og ledende medarbejdere fra kredsenes medlemsorganisationer til 
november. 

Program 
 
Fredag den 26. november  
Kl. 12:30-13:30: Let frokost  
 
Kl. 13:30-13:45: Velkomst ved kredsformandskaberne samt introduktion til dagens program  
 
13:45-14.30: Det Almene Image  
v. Bente Lykke Sørensen, Bystrategisk Chef i Århus Kommune og Bent Madsen, Direktør i BL-Danmarks 
Almene Boliger. 
 
Kl. 14.30-15:15: Good Governance på BL’sk 
v. Tinus Lassen, BL – Danmarks Almene Boliger 
 
KL. 15:15-15:30: Stræk ben pause 
 
Kl. 15:30-16:30: Etik og Moral, Demokrati og samfund  
v. Katrine Lilleør, Præst, debattør og forfatter  
 
KL. 16:30-17:15: Gruppearbejde – inkl. kaffe/kage 
Hvad indebærer Good Governance, ordentlighed og større åbenhed for et alment boligselskab? 
 
Kl. 17:15-17:45: Opsamling på gruppearbejdet 

Kl. 17:45-18:00: Afrunding – tak for i dag og praktik ift. lørdag ved kredsformandskaberne  

 
Kl. 18:00-19:00: Pause  
 
Kl. 19:00: Middag  



Lørdag den 27. november  
Kl. 7:00-8:30: Morgenmad  
 
Kl. 8:30-8:45: Opsummering fra fredag – lørdagens program, ved kredsnæstformændene  

Ekskursion i Aalborg 
Kl. 8.45 – 9.00: Fordeling i busserne  
Kl. 9:00-12:00:  
Vi skal se nogle af de projekter de almene boligorganisationer i Aalborg har haft fokus på i den senere tid.  
Ekskursionen kræver ingen separat tilmelding.  
 
Ca. Kl. 12:00: Frokost og farvel  
 

Tilmelding og praktiske oplysninger 
 
Tilmelding skal foretages via din boligorganisation. Boligorganisationer kan tilmelde deltagere på 
hjemmesiden via dette link Tilmelding til konferencen 

 
Tilmeldingen er bindende. 

Der er plads til 160 personer på Comwell Hvide Hus i Aalborg. Pladserne afsættes efter først til mølle-
princippet.  Tilmeldingen er åbnet.  

Har du særlige behov f. eks. ift. mad, bedes du kontakte Comwell Hotel Hvide Hus direkte: 
Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg, Tlf.: 98138400 
 

Deltagergebyr:  

2495 kr. inkl. overnatning, kr. 1795 uden overnatning. 

Deltagergebyret opkræves på faktura efter konferencen er afholdt. Husk rekv.nr. ved elektronisk ean-faktura. 

Tilmeldingsfristen er 26. oktober 2021. 

 

Vi glæder os til at se jer. 

Med venlige hilsener 

Kredsrepræsentantskaberne i 6. & 10. kreds  

https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=21-149

