
 

Kredsweekendkonference 

3. & 8. kreds 

28. og 29. oktober 2022 

Hotel Scandic, Kolding 

 

 

 

Blandede byer og boligområder i tæt samarbejde 

med kommunen  

- Hvem bor hos os, hvad er deres behov, og hvilke boliger 

og boligområder skal vi levere? Hvad kræver det at være 

en central samfundsaktør? 

Almene boliger i BL 3. og 8. kreds spiller en afgørende rolle, når der skal skabes blan-
dede byer og boligområder i kommunerne. På denne konference tager vi udgangs-

punkt i BL Almene Mål, når vi sætter den Blandede by, boligerne til hele livet samt 
den Gode Almene Ledelse og ordentligheden i almene boligorganisationerne på dags-

ordenen.  

Vi glæder os til at se beboerdemokrater såvel som ledende medarbejdere fra kredse-

nes medlemsorganisationer i Kolding den 28. og 29. oktober 2022. 

 

Program 
Fredag den 28. oktober 2022 

15:45-16:30 – Netværk, kaffe og kage – samt indtjekning 

16.30-16:40 – Kredsformændene Leif Poulsen & Erling Nielsen byder velkom-

men 

16:40-17:10 – Boliger til hele livet – vi stiller skarpt på fremtidens almene 

boformer og fællesskaber i 3. og 8. kreds v/Solveig Råberg Tingey, viceadm. di-

rektør i BL. 

17:10-17:45 – Fremtidens beboere i den blandede by v/Curt Liliegreen, Bolig-
økonomisk Videnscenter 

 
Curt Liliegreen bidrager med et indblik i de demografiske tendenser, og det sociale 
mix, der har indflydelse på, hvilke typer boliger, som fremover skal tilbydes i byen og 

på landet. 



 

 
 

17:45-18:00 – Pause  

18:00-18:30 – Et blik ind i Generationernes Hus i Aarhus’ betydning for bolig-

organisation og kommune v/Kristian Würtz, direktør Brabrand Boligforening 
 
Kristian Würtz tidligere Rådmand og nu boligdirektør giver et indblik i tilblivelse af det 

meget omtalte Generationernes Hus i Aarhus - både set fra kommune og fra boligsel-

skab. 

18:30-19:00 – Paneldebat mellem oplægsholderne og salen 

Paneldeltagerne debatterer med salen, om hvordan vi i samarbejde mellem kommu-
ner og boligorganisationer kan skabe et boligmarked i balance med boliger til hele li-

vet og alle borgere. 

19:00 – Afrunding/Vi ses til middagen  

19:30 – Festmiddag 

Lørdag den 29. oktober 

07:00-09:00 – Morgenmad 

09.00-10.00 – Vi skal agere etisk v/Vinie Hansen, næstformand BL 

Den almene sektor administrerer store midler på vegne af den million beboere, som 
bor alment i Danmark. Det forpligter boligorganisationerne til at sætte den rette kurs, 
så vi fortsat kan levere gode boliger og forblive en vigtig samfundsaktør. Vinie Han-

sen, som har siddet med i BL’s bestyrelsesudvalg om God Almen Ledelse udstikker 

kursen - og lægger op til debat. 

10:00-10:10 – Stræk ben 

10:10-11:00 – Skal vi tage med leverandøren til Tyskland? 

Salen udfordres med dilemmaspil om de overvejelser, som man render ind i, når man 
både skal udleje boliger, agere samfundsaktør og være kommunens tætte samar-

bejdspartner. 

11:00-11:10 – Stræk ben 

11:10-11:50 – Kan det tåle forsiden? v/Michael Thorberg, Pressechef, BL 

Michael Thorberg giver på baggrund af sin mangeårige erfaring som kommunikations- 
og pressechef – både i og udenfor den almene sektor – sin helt personlige vinkel på 
principperne for god almen ledelse, betydningen af relationer og konsekvenserne for 

samfundskontrakten, når vi træder ved siden af.  

11:55 – Mange tak for denne gang 

12:00 – Frokost og afgang 

 



 

 
 

 

Tilmelding og praktik 

Tilmelding skal foretages via din boligorganisation. Boligorganisationer kan tilmelde 

deltagere på hjemmesiden under arrangementet, som I finder her.  

Tilmeldingen er bindende og skal ske senest tirsdag den 11. oktober kl. 16.00. 

Pris m/overnatning 2.500kr. 

Pris u/overnatning  1.700kr. 

Deltagergebyret opkræves på faktura efter konferencen er afholdt. 

 

 

Vi glæder os til at se jer på 

Med venlige hilsener 

Kredsrepræsentanterne 3. & 8. kreds 

 

 

Konferencested 

Scandic Kolding 

Kokholm 2, 6000 Kolding 

Telefon til konferencecenteret – 75517700 

(Har du særlige behov f.eks. ift. mad, bedes du kontakte Scandic Kolding direkte).  

https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=22-3

