
Kandidat til Domea.dks bestyrelse fra kreds Syddanmark 
 

 

 

Jeg hedder Svend Erik Johansen og kommer fra BSB Svendborg.  
 

Jeg har siddet i bestyrelsen for Domea.dk siden virksomheden 

blev skabt i 2005, og inden da sad jeg i bestyrelsen for BSB. 

 

Det er et spændende arbejde at sidde i Domea.dks bestyrelse, og 

det har været meget lærerigt at deltage i fx den oprindelige fusion 

og i gennemførelsen af 2015-strategien. Jeg håber at få lov at 

fortsætte mit arbejde i Domea.dks bestyrelse og herigennem yde 

mit bidrag til at virksomheden drives og udvikles bedst muligt og 

med fokus på kunderne.  

 

Jeg stiller derfor op som kreds Syddanmarks kandidat til bestyrel-

sen. 

 

Jeg har været med i boligbevægelsen lige siden 1994. Først som medlem af afdelingsbestyrel-

sen i min egen afdeling, og siden 1998 som formand for afdelingsbestyrelsen. Jeg har været 

medlem af organisationsbestyrelsen i BSB Svendborg siden 1996, hvor jeg har været formand 

siden 2001. 

 

Jeg sidder desuden i bestyrelsen for 10 andre boligorganisationer på Fyn, hvor jeg repræsente-

rer Domea.dks bestyrelse. Jeg prioriterer dette arbejde meget højt, da jeg godt kan lide at 

komme ud og tale med folk og dele viden og erfaringer. 

 

I min egen afdeling er vi i netop ved at starte en helhedsplan op. Det er meget lærerigt, og jeg 

ser frem til at kunne dele mine erfaringer på området med andre boligorganisationer og med 

bestyrelsen i Domea.dk. 

 

BSB Svendborg har netop vundet en stor byggesag. Det er mange år siden, vi sidst har byg-

get, og også i den sammenhæng ser jeg frem til at få og dele både viden og erfaringer. 

 

Kreds Syddanmark er en stor kreds, som omfatter ganske mange boligorganisationer i Jylland 

og på Fyn. Jeg håber, at indstillingsmødet vil hjælpe med til at sikre, at Syddanmark også i 

fremtiden er repræsenteret af et bestyrelsesmedlem fra hhv. Fyn og Jylland. 

 

Jeg håber, at I vil møde talstærkt op på indstillingsmødet i Middelfart. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Svend Erik Johansen 

 

 

 

 

 


