
 

 
Hotel Nyborg Strand 
04-09-2021 til 05-09-2021  
 
 
Lørdag den 4. september 2021 
 
GOD ALMEN LEDELSE 
 

Kl. 09.30 – 10.00 Ankomst og morgenmad 

Kl. 10.00 – 10.10 Velkomst og åbning af konferencen 
v/Palle Adamsen, formand for BL og konferencens moderator, Lotte 
Bundsgaard, journalist og redaktør på TV2 Nyhederne.   
 

Kl. 10.10 – 11.00 Ledelse og udvikling i en forandringstid 
V/ Andreas Kamm, tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp 
 
Hør Andreas Kamm give et lærerigt og inspirerende foredrag om profes-
sionel og værdiskabende ledelse. Andreas udgangspunkt i sin egen tid 
som leder i en organisation, som gik fra at være lukningstruet til en om-
sætning på 3 mia. kr.  
 
Her fortæller han om ruten fra strategi, til implementering, til resultat - 
og belyser samtidig balancen mellem værdigrundlag og bundlinje. 
 

Kl. 11.00 – 11.20 God almen ledelse i den almene sektor  
v/Dorte Hjerrild, Afdelingschef i BL – Danmarks Almene Boliger 
 
BL’s bestyrelsen har nedsat et udvalg, der skal kvalificere og give spar-
ring på sekretariatets løbende udarbejdelse af konkrete værktøjer og 
anbefalinger til God Almen Ledelse.  
 
Udvalget arbejder for at udbrede og sikre bevidsthed om, at den al-
mene sektor i alle sammenhænge skal sikre ”ordentlighed”. Det drejer 
sig om troværdighed, åbenhed, samarbejdsorientering og samfunds-
hensyn.  
 

Kl. 11.20 – 11.40 Pause 

Kl. 11.40 – 12.30 Samtalepanel om God Almen Ledelse 
V/Lotte Bundsgaard  
 
Panelet består af:  
 

 Ole Jacobsen, adm. direktør i DAB og formand for BL’s udvalg 
om God Almen Ledelse 

 Vinie Hansen, Næstformand I BL – Danmarks Almene Boliger 
 Anna Bjerre Thorsteinsson, formand for Frivilligrådet og direktør 

i Girltalk. 

Konference  
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Samtalen sætter fokus på, hvordan bestyrelsen kan arbejde med God 
Almen Ledelse hjemme i egen boligorganisation. Panelet giver deres 
bud på, hvordan organisationsbestyrelserne kan tage hånd om nogle af 
de vanskelige prioriteringer og drøftelser der følger med bestyrelsesar-
bejdet. 
 

Kl. 12.30 – 13.30 Frokost  

Kl. 13.30 – 15.30 Workshop: God Almen Ledelse i praksis 
Bestyrelserne i den almene boligsektor løfter hver dag et stort ansvar 
ved at: 

 Udleje boliger uden at tjene penge på det 
 Huse alle og drager omsorg for beboerne 
 Gøre en indsats for at passe på klima og miljø 

 

Det er opgaver, som rummer både ledelsesmæssige udfordringer og di-
lemmaer for bestyrelserne. Det kalder på ”God Almen Ledelse”.  

Kl. 15.30 – 16.15  Borgmesterens blik på den almene sektor 
v/ Ulrik Wilbek, borgmester i Viborg (V) og formand for KL’s Socialud-
valg 
 
Han har tidligere vundet alt med kvinde- og herrelandsholdet i håndbold 
og modtaget landets hæder. Nu er han borgmester (V) i Viborg og for-
mand for KL’s Socialudvalg, og så mener han at boligorganisationerne 
gør et helt fantastisk stykke arbejde. 
 

Kl. 16.15 – 16.30  Pause 

Kl. 16.30 – 17.15 Simona Abdallah 
 
Simona Abdallah spiller over hele verden med mange forskellige musi-
kere, men lørdag d. 4. september spiller hun solo på konferencen for al-
mene boligorganisationer. Hør Simona fortælle sin personlige historie og 
få en fremragende musikalsk oplevelse, når hun viser sine evner på den 
særlige tromme – en darbuka.  
 

Kl. 17.15 – 19.00 Pause før middag 
 

Kl. 19.00 Middag og underholdning 
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Søndag den 5. september 2021 
 
 
Engagement og deltagelse  
 

Kl. 09.00 – 09.15 Godmorgen 
v/Lotte Bundsgaard, moderator  

Kl. 09.15 – 09.40 Velfærd er noget vi skaber sammen 
V/Rikke Lønne, Afdelingschef i BL – Danmarks Alme Boliger 
 
Med 1 million beboere og 11.000 medarbejdere udgør den almene sektor 
en enorm menneskelig infrastruktur, der gør os i stand til at bidrage til at 
skabe sociale forandringer – fleksibelt, effektivt og helt lokalt. Professio-
nelle i driften og i det boligsociale arbejde er sammen med beboere, der 
engagerer sig frivilligt, til stede lige der hvor folk bor. Det er med til at 
gøre os til en helt særlig civilsamfundsaktør. Men udnytter vi de åbenlyse 
potentialer – og skal vi det? 
 

Kl. 09.40 – 09.50  Kort pause 
 

Kl. 09.50 – 10.40 Velfærd er noget vi skaber sammen – panelsamtale om praksis 
Panelsamtale med samarbejdspartnere og boligorganisationer om initiati-
ver som bidrager til løsninger på store og små samfundsudfordringer. 
 
Panelet består af:  

 Michael Aagaard Seeberg, udviklingschef KFUM’s Sociale Arbejde  
 Henning Daugaard, vicekommunaldirektør og social-, sundheds- 

og arbejdsmarkedsdirektør i Frederiksberg kommune 
 Nanna Sadik, projektleder i Al2Bolig.  

 

Kl. 10.40 – 11.25  Samtale ved bordene 

Kl. 11.25 – 11.40   Pause 

Kl. 11.40 – 12:30 Bidrag til velfærd 
V/Bent Madsen, adm. direktør, BL 
 
I 2020 er den almene sektor for alvor trådt frem på scenen, som en central 
civilsamfundsaktør. Men hvad ligger der i denne rolle og hvordan skal den 
almene sektor bidrage til velfærdssamfundet i fremtiden?  
 

Kl. 12.30 – 12.45 Tak for denne gang og på gensyn! 
v/Palle Adamsen, formand for BL – Danmarks Almene Boliger 
 

Kl. 12.45 Frokost og afrejse 
 

 


