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Kredsmøde 
13. april 2023 - 19:00-21:00 
Basen, Søndervangen 34A, 8260 Viby J 
 

Kære medlemmer i 5. kreds 
BL’s 5. kreds afholder årligt et kredsmøde. Kredsmøderne er en lejlighed til at 
møde hinanden på tværs og til, at dykke ned i de dagsordener der fylder mest. 

I skrivende stund kradser krisen, men vi kender endnu ikke konsekvenserne for vores beboere. Samtidig er 
energiprisernes udvikling meget svære at forudse, idet de blandt andet afhænger af krigen i Ukraine. Vi 
bruger dette kredsmøde til at gøre status. 

Herudover vil 5. kreds’ repræsentantskab præsentere noget af det arbejde der foregår i kredsen og byde op 
til en drøftelse af samarbejdet.  

Vi glæder os til en spændende aften. 
Kredsrepræsentantskabet 5. kreds 

Program 
18:30-19:00 – Sandwich, kaffe og vand. 

19:00-19:05 – Velkommen v. Kredsformand Morten Homann 

19:05-20:00 – Krisen kradser – Status, inspiration og udveksling af idéer. 

• Status på krisen, lovgivning, hjælpepakker mv. v. Kredsformand Morten Homann & BL’s Formand 
Allan Werge. 

• Udsættelser af de almene boliger i Aarhus – status pr. 31. december samt beskrivelse af tendensen 
generelt v. Edith Jakobsen Hansen, Specialkonsulent, Det Boligsociale Fællessekretariat. 

• Økonomisk Rådgivning – inspirationsoplæg v. Mette Dahl Hansson, Økonomisk rådgiver, finansieret 
af ALBOA, Århus Omegn og Aarhus Kommune & Kirsten Lund Frandsen, Kontorchef, Aarhus 
Kommune 

20:00-20:10 – Kort pause 

20:10-21:00 – Kredsens arbejde - Hvordan får vi et endnu stærkere samarbejde mellem kredsen og den 
enkelte boligorganisation?  

• Repræsentantskabets formål og arbejdsmetode  

• Indsatser og fokusområder – internt i kredsen og ift. samarbejdet med Aarhus Kommune. 

• De delegeredes rolle og samarbejdet på tværs af kredsen. 

• Kredsvalg 2024 – lidt tidlig reklame 

21:00 – Tak for denne gang 

Tilmelding 
Deltagelse kræver tilmelding. Deltagelse i Kredsmødet er gratis.  
Tilmelding sker gennem egen boligorganisation og kan gøres via følgende link 
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5. Kreds - Kredsmøde (bl.dk) 
 
Sidste frist for tilmelding er 29. marts 

https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=22-355

