
2. BESTYRELSENS 
BERETNING TIL 
GODKENDELSE

v. formand Rolf Andersson



MEDLEMMER
55 boligorganisationer

Repræsenterer over 
464.000 boliger 

Mere end 80% af den 
almene boligmasse



ARRANGEMENTER 2020

26 arrangementer i alt

Med sammenlagt 1.129 tilmeldte

Der er 3 webinarer mere i år



Konference 2020
Tema: Bæredygtighed gennem digitalisering

Konference den 30. januar 2020

Med Byggeskadefonden og Trafik-, Bygge og 
Boligstyrelsen

Eigtveds Pakhus

150 deltagere



14 WEBINARER AFHOLDT – 3  PÅ VEJ

1 om Drift og boligsocial – det gode 
samarbejde med BoligsocialNet

1 om Realdania-støtte til 
bæredygtige tiltag
med Realdania og LBF

3 om grønnere, sundere og mere 
effektive renoveringer med TBST og REBUS

3 ‘trend webinarer’ ifm. AlmenNet 
2030 
- det første starter i dag!

Åbent for alle 

1 om Almen Projektledelse 
(ny vejledning)

4 om bæredygtigt byggeri

3 om cirkulær økonomi, 
med Foreningen Bæredygtige Byer og bygninger

1 om Sociale Renoveringer
med Realdania



8 LOKALE ERFA-
MØDER
I samarbejde med BL – DriftsNet

Februar-marts

TEMA: 
Granskning af vedligeholdelsesplaner
6 møder

November

TEMA: Driftsfællesskaber – hvad virker?
2 møder afholdt + 2 udskudt til januar



Oktober: Online

8 projektidéer blev præsenteret

Interesserede medlemmer arbejder 
nu videre i mindre grupper virtuelt

Formes til projektforslag

UDVIKLINGSSEMINAR 



TEMA: Grønne renoveringer

MÅLGRUPPE: medlemmer af 
organisationsbestyrelser, 
direktører og byggechefer i 
almene boligorganisationer

Hvordan skaber den almene 
bygherre de bedste rammer 
for at sikre en bæredygtig 
bygningsmasse gennem 
renoveringer?

28. januar - Virtuel

KONFERENCE 2021

I samarbejde med Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
og Byggeskadefonden



FÆRDIGT PROJEKT
Udvidelse af Projekthåndbogen

Det Almene Byggeprogram

Et værktøj til at kvalificere almene 
byggeprogrammer 

Indeholder bl.a. en routemap med relation til 
forskellige projekt- og udbudstyper og 
hjælpetekster, der understøtter 
projektlederen i at udarbejde 
byggeprogrammet

Lanceres med 2 webinarer primo 2021



IGANGVÆRENDE 
UDVIKLINGSPROJEKTER

Forvaltnings Klassifikation

Fortætning

Aktive stueetager, del 2

Seniorboformer og fællesskaber

Tryghed i Kældre

… fortsættes



IGANGVÆRENDE 
UDVIKLINGSPROJEKTER 2020

Effektiv nabodrift

Strategiske partnerskaber

Arkitektstuderende skaber ny viden 

om Gadehavegaard

Det Almene Byggeprogram 

.. 2 yderligere projekter er på vej…



UDVIKLINGSPROJEKTER 
PÅ VEJ

Jord- og affaldshåndtering
Domea.dk, FAB, KAB, Odense og Høje Taastrup 
Kommune samt KADK vil arbejde med lokale, 
bæredygtige løsninger i praksis om håndtering af 
byggeaffald. 

Vilde boligområder
KAB, fsb og FAB vil beskrive og demonstrere, 
hvordan boligområder med forskellige virkemidler 
kan bidrage til en øget biodiversitet i 
boligområderne.



NYHED: E-PAGES TIL 
PUBLIKATIONER

Søg på tværs af alle vejledninger

Vi har samlet alle vejledninger, 
rapporter og hæfter ét sted

Virker på alle enheder

Man kan søge på tværs af alt 
materiale

almennet.e-pages.pub



PUBLIKATIONER



KOMMUNIKATION

almennet.dk

inspirationskatalog.dk

almenprojekthåndbog.dk 

+ 5 såkaldte ‘subsites’

Nyhedsbrev med (900 modtagere)

LinkedIn (1.605 følgere)

Mails til medlemmer

Fysisk post til medlemmer

E-pages til publikationer



ALMENNET 
MOD 2030

Stor 
udviklingsproce
s igangsat i 
februar

Støttet af 
Realdania

Bestyrelseswork
shop  



ALMENNET MOD 2030

Stor udviklingsproces igangsat i februar

Støttet af Realdania

Vi skal fastlægge en ny strategi for AlmenNet som udviklingsbaseret 
forening frem mod 2030 – i foråret 2021

1. På bestyrelsesworkshop i august identificerede vi AlmenNets 
udfordringer

2. Der er gennemført 10 interviews, lavet desk research og indsamlet 
webstatistik

3. Nu sender vi et spørgeskema ud til hele AlmenNets kreds af brugere



DIN MENING ER 
VIGTIG!

• Hvordan skal AlmenNet udvikle sig 
som forening?

• Og hvordan skal vi organiseres?

• Vi har brug for jeres holdninger!

• Brug 12 minutter på at svare

• Det er helt anonymt

• Der er 5 gavekort på højkant

• Spørgeskemaet sendes ud snarest



3 TRENDWEBINARER

Tre spændende webinarer skal gøre os klogere på udviklingen 
af den almene sektor frem mod 2030

👉Den 26. november om innovation i byggeriet

👉Den 8. december om helhedsplaner med beboerne

👉Den 15. december demografi og den almene sektor i 2030



TAK FOR I ÅR


