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”Ja ja”, tænker du måske. Selvfølgelig er Danmark et demokrati. Et velfungerende demokrati. 
Et af verdenens bedste demokratier måske? Og ”ja ja”, i den almene boligsektor vi ved alt om 
demokrati, fordi vi har lang tradition for at tage ansvar som beboerdemokrater og aktive sam-
fundsborgere i vores lokalsamfund.  
”Helt ærlig”, - tænker du også – måske! ”Det ligger i vores DNA at være demokratiske”.  
 
Alligevel sætter vi fokus på vores lokale demokratier til årets kredskonference i BL’s 2. kreds.  
Den konference vi skulle have afholdt i januar 2022, men hvor Corona udfordrede. Nu har vi 
revideret programmet og du/I inviteres til inspiration, netværk og tid sammen til at reflektere 
over, om og hvordan du/I vil bidrage som demokrat til fx beboerdemokratiet og det lokale de-
mokrati som du og din boligorganisation er en stor bidragsyder til. 
 
Det lokale demokrati er det, som foregår i din afdeling, din boligorganisation, med de øvrige 
boligorganisationer i din kommune, i kommunen, i kredsen og i BL. Det er nært, om aktiviteter 
og fællesskab. Det er at gå sammen og tale med en stemme. Det er at fremme vilkår for de 
almene boliger. Det er kort sagt interessevaretagelse på forskellige måder.  
 
Verdens og vores demokratier er langt fra fuldkomne, og demokrati er ikke løsningen på alle 
problemer. Alligevel ser det ud til, at folkestyret over lang tid leverer mere fred, frihed og 
fremgang end alternativerne. Demokratier deler et værdifællesskab, og demokratiske valg en 
legitim og ikkevoldelig måde at håndtere politiske uenigheder på.  
 
Tre korte fakta om demokrati  

- Mange ser demokrati som den bedste styreform. Men selv demokratiet kan tage fejl, 
som da tyskerne stemte Hitler til magten i 1933 

- Borgere i demokratiske lande oplever en højere grad af frihed. I ikke-demokratiske 
lande har borgere derimod en meget begrænset bevægelses- og ytringsfrihed 

- Demokratiske stater går lige så ofte i krig som andre stater, men hidtil ikke mod hinan-
den. Derudover er det også yderst sjældent, at der opstår borgerkrig i demokratiske 
lande. 
 

Ses vi til kredskonferencen i BL’s 2. kreds 
 
Venlige hilsner konferenceudvalget 
 
 

Det lokale demokrati 
Kredskonference 2022 
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Program den 17. september 2022 
 

Kl. 9.30 Ankomst og morgenmad 
 

Kl. 10.00 Velkomst 
Ved kredsformand Mette Møllerhøj og næstformand Bodil Nielsen.  
 
Moderator Jesper Oehlenschlager sætter rammerne for dagen.  
Ud over at være grafisk facilitator, så har Jesper årelange erfaringer med 
medlemsdemokratier og engagement af flere forskellige aldersgrupper fra en 
spejderorganisation, bl.a. i ledelsen for Spejdernes lejr 2022 som samler 
30.000 spejdere. Jesper vil derfor både hjælpe os igennem dagen ved at 
være moderator og facilitere debatten, sørge for, at vi i fordøjelsestimen re-
flekterer over det hørte og give os mulighed for at få omsat inspiration til et 
par konkrete handlinger, når vi kommer hjem fra kredskonferencen. Mon 
ikke der falder en enkelt eller to tegninger af undervejs?   
 

Kl. 10.10 Nu vi taler om demokrati 
Asser Amdisen leverer en fortælling om demokratiets historie og en gevaldig 
opsang til os allesammen, som efter hans bedste overbevisning er ved at 
sætte demokratiet over styr. Vi får en indføring i vort folkestyres historie. 
Men Asser Amdisen spotter også et begyndende panikanfald over, at vi er 
ved at sætte det hele over styr. Bare rolig, der følger også bud på, hvad hu-
len demokrati kan være for en størrelse i dag, og et fokus på, hvad vi i det 
almene beboerdemokrati skal gøre for at være de endnu bedre demokrater 
end (vi synes) vi allerede er. 
 
Asser Amdisen er historiker, forfatter og – ifølge sig selv ”et generelt råve-
hoved”. Han har skrevet bøger, lavet fjernsyn, været hushistoriker på P3 og 
holder foredrag. Han har været museumsleder, højskoleforstander, arbejds-
løs og direktør for skoleskibet Georg Stage. Asser Amdisen er mange ting, - 
hold fast og følg med fra dagens begyndelse.  
 

Kl. 10.45 Debat mellem oplægsholder, moderator og salen 

 

Kl. 11.00 Tre korte oplæg om aspekter af demokrati til vores inspiration 

Moderator sætter scenen for næste programpunkt: tre korte oplæg samt 
fortæller deltagerne om spillereglerne:  
Skriv dine spørgsmål ned undervejs, og gem dem til debatten efter de tre 
oplæg.  
 

Kl. 11.00 Handling bag ordene 

v/ Poul Broberg, chef for public affairs i Dansk Idræts Forbund  
Kommunalbestyrelserne er i gang efter KV21 og har godt tre år til at sætte 
deres præg. Når kommunalpolitikere arbejder, så træffer de bl.a. beslutnin-
ger. De indfrier valgløfter, men måske ikke helt af sig selv. Det er vores 
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opgave at sikre, at de knokler for deres valgløfter til os. Vi skal holde fokus 
på det lange seje træk med at fremme vilkår for de almene boliger. Det er 
en opgave for lokale interessevaretagere, og vi får indblik i nogle fiduser og 
metoder til at være aktive i det lokale demokrati og tale vores sag overfor 
politikerne. 
 

Kl. 11.15 Aktiviteter, som samler 

Bekræftes senere 
 

Kl. 11.30 Unges engagement i samfundet og demokratiet 
Ungdomsøen er platformen for de næste generationers vigtigste samfunds-
bevægelser. Den skal styrke generationer af unge i at blive aktive, engage-
rede og nysgerrige mennesker, som tager ansvar for hinanden, fællesskabet 
og udviklingen af vores samfund. Det almene beboerdemokrati vil gerne 
være repræsentativt og tiltrække unge til at engagere sig vores demokrati. 
Hvordan kan vi blive bedre til det?   
Anna Rask Larsen, engagementskonsulent på Ungdomsøen 
 

Kl. 11.45 Kort pause 

Moderator sender deltagerne på kort pause med opgaven: Udvælg dit ene 
gode spørgsmål til debatten bagefter 
 

Kl. 12.00 Tid til debat og spørgsmål om de tre inspirationsoplæg 

Ved Moderator Jesper Oehlenschlager 
 

Kl. 12.45 Frokost 
 

Kl. 13.45 Såe, hvad så? 
En formiddag med masser af input til hjernen, og en frokost fordøjes.  
Hver for sig og i grupper diskuterer og reflekterer vi over, hvad og hvordan 
vi inspireres af formiddagens oplæg. Kan vi begive os hjem til egen boligor-
ganisation og -afdeling med et klarere syn på at tage vare på det lokale de-
mokrati på en anderledes måde … hvis der er behov for det? 
Ved Jesper Oehlenschlager 
 

Kl. 14.45 Kaffe & kage pause 
 

Kl. 15.15 Politik, forhandlinger og resultater 
BL’s direktør fører os igennem de aktuelle politiske temaer, som har betyd-
ning for de almene boliger, boligorganisationer og beboere, og giver et ind-
blik i, hvordan der arbejdes med relevante politiske dagsordener og budska-
ber. Nogle gange over flere år, andre gange over weekenden. Det handler 
om demokrati, politik, forhandlinger og resultater, og der bliver tid til 
spørgsmål og debat.  
Ved Bent Madsen, BL’s direktør 

 

Kl. 16.30 Afrunding ved kredsformandsskabet 
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Hvad tager vi med hjem? 
 

Kl. 16.45 Tak for i dag og netværk 

Drinks og snacks 
 

 
 
 

Praktik og det med småt 

Hvordan tilmelder jeg mig? 
Tilmelding skal foretages via din boligorganisation. Boligorganisationer kan tilmelde del-
tagere på hjemmesiden:  
https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=22-8 
Der er plads til 100 personer, og tilmeldingen er åbnet. 
 
Fristen for tilmelding er den 2. september 2022. Det er også muligt at tilmelde sig efter 
tilmeldingsfristen, så længe der er ledige pladser. 
 
Uheldet er ude, kan jeg melde afbud? 
Tilmeldingen er bindende. Får du brug for at melde afbud, kan boligorganisationen sende en 
anden i stedet. 
Vi vil dog gerne have besked, så deltagerne får tilsendt link til vores konference-app mv. Skriv 
derfor kredssekretær Pia Boeskov på mail: pb@bl.dk med informationen. 
 

Hvad koster det? 
Deltagergebyr: 1600 kr. 
Deltagergebyret opkræves på faktura til boligorganisationen efter konferencens afholdelse. 
 
Hvor foregår konferencen? 
Konferencen afholdes på: 

Skt. Petri 
Krystalgade 22 
1172 København K 
 
 
Særlig kost eller behov 
Har du særlige behov f.eks. ift. mad, bedes du kontakte Skt. Petri direkte på telefon 33459100 

https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=22-8
mailto:pb@bl.dk
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