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I forbindelse med formandsvalget blev der som bekendt afholdt tre møder hen over landet, hvor re-
præsentanterne fra kredsene deltog. På møderne var en rigtig god forsamlingshusstemning med 
åben dialog. Her blev både små og store emner taget op, og erfaringerne rundt om i landet blev sat 
i spil. Dengang lovede jeg tilhørerne og mig selv, at vi regelmæssigt bør afholde den slags møder.  
 
Nu gør vi alvor af det med tre møder her i efteråret, nemlig i løbet af oktober. Det bliver som et for-
samlingshus, hvor jeg – også i lyset af folketingsvalget – mener, at et af emnerne kan være demo-
kratisk deltagelse både i boligorganisationerne og i forhold til kredsarbejdet, og hvordan vi får bragt 
kredsene bedst muligt i spil. Vores arbejde med den grønne omstilling, velfungerende boligområder 
og bysamfund og helt sikkert meget andet skal vi også tale med hinanden om. Det overordnede for-
mål er at inspirere hinanden i det videre arbejde både centralt og lokalt.  
Hvis man ikke kan deltage i sit lokale forsamlingshusmøde, kan man måske alternativt komme til et 
af de andre møder.  
 
På gensyn til en god debat, 
Allan Werge, formand for BL – Danmarks Almene Boliger 

Program 
 
Torsdag den 6. oktober 2022 

17.30 Ankomst og sandwich 

18.30 Forsamlingshusmøde i salen – kaffe og kage 

20.30 Mødet slutter – tak for i aften 

Praktiske oplysninger 
Torsdag den 6. oktober 2022 kl. 17.30-20.30 (mødet begynder kl. 18.30) 
 
Scandic Aalborg 
Hadsundvej 200 
9220 Aalborg Ø 
 
Tilmelding 
Tilmelding sker via kredskalenderen på BL’s hjemmeside: 4., 6. og 10. kreds - Forsamlingshus-
møde (bl.dk) senest den 29. september kl. 16.00.  
 
Har man ikke mulighed for at deltage i forsamlingshusmødet i Aalborg den 6. oktober, er man vel-
kommen til at deltage i et af de andre møder i stedet:  
3. oktober (3., 5., 7. og 8. kreds), Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding 
Kl. 17.30-20.30. 
25. oktober (1., 2., 9., 11. kreds), IDA Conference, Kalvebod Brygge 31, 1780 København 
Kl. 17.30-20.30. 

Forsamlingshusmøde 
4., 6., og 10. kreds 
 
 

https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=22-177
https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=22-177
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