
Almene Boligdage – AB20
Almene Boligdage er branchens fælles event, hvor ansatte og valgte fra hele landet samles 
for at dele nogle af de mange aktuelle og spændende tiltag, projekter og opgaver, som bolig-
organisationerne bidrager med til udvikling af lokalområderne og velfærdssamfundet. Målet 
er at vidensdele og inspirere os alle til nye måder at arbejde og samarbejde på. AB20 afholdes 
i Bella Center, København den 11.-12. september.

AB20 tema:
Fællesskaber – sammen om  
et endnu bedre liv
AB20 tager afsæt i den almene sektors rolle som en samarbejdsorienteret samfundsaktør, der udvikler velfungerende 
og bæredygtige løsninger til branchen og til velfærdssamfundet. Fællesskaber skal her forstås som alle de samarbejder, 
der opstår mellem almene boligorganisationer, private, offentlige og civilsamfundsaktører med det fælles mål at udvikle 
løsninger, der resulterer i endnu bedre liv for vores beboere og er til gavn for lokalområdet og velfærdssamfundet. 

Det er JERES løsninger og erfaringer med inddragelse og 
samarbejdspartnere, der er omdrejningspunktet for AB20. 

Jeres aktiviteter på 
Almene Boligdage
2020
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AKTIVITETERNE PÅ AB20 VIL BLIVE 
KATEGORISERET I FØLGENDE UNDERTEMAER:

BIDRAG MED AKTIVITETSFORSLAG FRA DIN BOLIGORGANISATION
Programmet for Almene Boligdage, som er under opbygning, vil bl.a. bestå af de aktiviteter I byder ind med. I har 
altså mulighed for at præsentere tiltag fra jeres boligorganisation til inspiration og læring for jeres kolleger i sektoren. 
Derfor skal BL bruge jeres ideer til at sammensætte programmet for AB20.
 
Hele arrangementet tager afsæt i den almene sektors rolle som en samfundsaktør, der udvikler velfungerende og 
bæredygtige løsninger til branchen og til velfærdssamfundet. Som tidligere vil programmet kunne byde på alt fra 
levende debatter til udviklende workshops og øjenåbnende ekskursioner ud af huset.
 
BL’s sekretariat indsamler alle idéer og forslag, men I har fra starten projektledelsen for jeres aktivitet. BL vil dog 
give løbende sparring på idé og form for at sikre et sammenhængende og relevant program. Da BL skal sikre et 
alsidigt program, vil prioritere blandt de fremsendte forslag.

Ansvar- og opgavefordeling mellem 
boligorganisationer og BL
Boligorganisationen:
•  I er projektledere for jeres aktivitet/indslag – dvs. at I konkretiserer idéen, indgår aftaler med evt. oplægsholdere,  

samarbejdspartnere, leverandører mv.  
•  I dækker omkostninger knyttet til udvikling og afvikling af jeres indslag (bortset fra udgifterne til lokalet og til 

information om indlægget)
•  I leverer en præsentation/beskrivelse inkl. fotos af jeres indslag via BL’s aktivitetsskema. Dette er en vigtig del  

af markedsføringen af de enkelte aktiviteter på AB20.

BL:
•  BL giver sparring på de enkelte aktiviteter forud for at sikre et varieret programindhold og en ensartet  

præsentation af boligorganisationernes indlæg.
•  BL har projektledelsen på den praktiske del af AB20 – dvs. lokaler, tilmeldinger, forplejning, samlet program mv.
•  BL leverer information og markedsføring om AB20 og de enkelte indslag – fx gennem web, app, SoMe,  

særlige nyhedsbreve – før, under og efter arrangementet. 
 

  Boligsocialt arbejde 
  Frivillighed og engagement

  Byudvikling og bæredygtighed 
  Effektiv drift 
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FRISTER FOR 
BOLIGORGANISATIONEN 

FREM TIL AB20 

FRISTER FOR BL 
FREM TIL AB20

Okt. – nov. 2019
Send forslag til aktivitet til BL

Okt. – nov. 2019
Modtager aktivitetsidéer

Jan. 2020
Tilmelding til AB20 åbner

20. nov. 2019
Deadline for tilmelding af forslag 

Apr. - maj 2020
Deltagere tilmelder sig aktiviteter

Okt. - apr. 2019/2020
Udvikling og konkretisering af 
forslag med boligorganisationer 

Jan. - apr. 2020
Annoncering af aktiviteter

Sep. - jan. 2020
Udvælgelse af forslag til program

Jun. 2020
Frist hos Bella Center. ift. AV og praktik

11. - 12. sep. 2020
Almene Boligdage 2020

Dec. – feb. 2019/2020
Send PR materiale til BL 

Okt. – nov. 2019
Konkretisering af forslag sammen med BL

Jun. 2020
AV og praktisk info til Bella Center 

meldes til BL

20. nov. 2019
Frist for indsendelse af forslag til aktiviteter 

11. - 12. sep. 2020
Almene Boligdage 2020

INDSEND AKTIVITETSIDÉ TIL ALMENEBOLIGDAGE@BL.DK

LÆS MERE OM ALMENE BOLIGDAGE OG 
TILMELD DIG AB20’S NYHEDSBREV FOR BOLIGORGANISATIONER PÅ
BL.DK/POLITIK-OG-ANALYSER/TEMAER/ALMENE-BOLIGDAGE-2020/
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