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FORMÅL

Formålet med uddannelsen er at give 
bestyrelsesmedlemmer i almene boligorganisationer 
– og administrationer mulighed for at opkvalificere 
deres kompetencer. Som deltager får man en 
dybdegående viden og erfaring om de væsentlige 
opgaver, problemstillinger og udfordringer, man møder 
som bestyrelsesmedlem samt styrket de vigtigste 
kompetencer til at kunne indgå i en professionelt drevet 
bestyrelse.

Undersøgelser viser, at organisationer, som arbejder 
professionelt med bestyrelse og ledelse, træffer bedre 
beslutninger og fremmer værdiskabelsen til glæde for 
organisationens interessenter.

Organisationer med en professionel bestyrelse er også 
mere udviklingsorienterede og bedre til at skabe værdi. 
Det sker ved at bestyrelsen har viden om og kendskab til 
værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Programmet på BL-Bestyrelsesuddannelsen er udviklet 
af CBS Bestyrelsesuddannelserne i samarbejde med 
BL-Danmarks Almene Boliger i dialog med erfarne 
bestyrelsesmedlemmer fra boligorganisationer og 
partnere i EY og Kromann Reumert.

CBS Bestyrelsesuddannelserne har siden 2013 
gennemført mere end 110 bestyrelsesprogrammer med 
deltagelse af flere end 3.800 bestyrelsesmedlemmer, 
direktører og ejerledere.

UDBYTTE

•  Overblik over bestyrelsens opgaver, pligter og ansvar

•  Indsigt i god bestyrelsesledelse og samspil mellem 
organisationsbestyrelsen og den administrative ledelse 

•  Indblik i at udarbejde risikoanalyse, budgetstyring og 
læse årsregnskab 

•  Viden om interessenter og interessevaretagelse

•  Metoder til at fastlægge boligorganisationens 
strategi, herunder samspillet mellem bæredygtighed, 
foreningen og forretningen

•  Indsigt i at sammensætte en god bestyrelse, samt 
gennemføre bestyrelsesevaluering  

•  Erfaringsudveksling og dialog om god 
bestyrelsesledelse og dilemmaer baseret på 
boligorganisationer/cases m.v.

•  Konkrete værktøjer og kompetencer til at indgå i et 
professionelt bestyrelsesarbejde

DELTAGERPROFIL

Uddannelsen henvender sig til alle, der sidder i 
organisationsbestyrelsen i en almen boligorganisation 
eller -administration og som er ambitiøse i forhold til at 
få udviklet sine professionelle bestyrelseskompetencer 
og udfordret sin bestyrelsespraksis. 

Ønsker man at deltage på uddannelsen skal man 
skriftligt beskrive egen bestyrelseserfaring og motivation 
i bestyrelsesarbejdet.  

PÆDAGOGIK & UNDERVISERE

BL-Bestyrelsesuddannelsen anvender et større antal 
erfaringsbaserede cases fra den almene boligsektor, samt 
inddrager best-practice og cases fra andre selskaber fra 
både den offentlige og private sektor. Undervisning samt 
diskussioner i grupper (som agerer som bestyrelser) 
og plenum faciliteres af CBS professorer, erfarne 
bestyrelsesmedlemmer, rådgivere fra Kromann Reumert 
og EY samt af konsulentteamet.

•  Professorer fra Copenhagen Business School

•  Bestyrelsesformænd og – kvinder, 
bestyrelsesmedlemmer fra forskellige selskaber og 
organisationer

•  Rådgivere fra Kromann Reumert, Ernst & Young samt 
fra andre konsulentvirksomheder med indsigt i den 
almene boligsektor

•  Konsulentteam fra CBS Bestyrelsesuddannelserne og BL

•  Kim Pedersen, Programdirektør, CBS 
Bestyrelsesuddannelserne

•  Dorte Hjerrild, Afdelingschef for Kurser og  
Rådgivning, BL

•  Nana Juul, Konsulent i Kurser og Rådgivning, BL

 



TID OG STED

Uddannelsen består af 2 moduler med i alt 4 dages 
undervisning samt en netværksdag. 

Undervisningen foregår hos: 

CBS Bestyrelsesuddannelserne  
Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Modul 1:

•  Fredag d. 1. april 2022 kl. 10.00 – 19.00  
(herefter middag)

•  Lørdag d. 2. april 2022 kl. 09.00 – 17.30

Netværksdag m. direktørdebat og sparringsgrupper

•  Lørdag d. 23. april 2022 kl. 10.00 – 17.00

OBS: arrangementet afholdes hos BL eller i en 
boligorganisation. 

Modul 2:

•  Fredag d. 3. juni 2022 kl. 10.00 – 19.00  
(herefter middag)

•  Lørdag d. 4. juni 2022 kl. 09.00 – 17.00

PRIS

Prisen er DKK 35.000 kr. momsfrit inklusiv materialer og 
forplejning. 

Hertil kommer udgifter til transport og evt. overnatning.

TILMELDING

www.bl.dk

YDERLIGERE INFORMATION

Konsulent, Nana Juul 
nju@bl.dk, tlf. +45 2253 1735

Programdirektør, Kim Pedersen 
kp@cbs-executive.dk, tlf. +45 3815 6003
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