
 

Bæredygtighed 
- fra erklæret mål til en del 

af vores hverdagstænkning  

 

Landskonference 6. og 7. maj 2022 



Domea.dk’s Landskonference 6. og 7. maj 

Kl. 13.30 Velkommen 
Journalist og tv-vært Rie Helmer præ-
senterer dagens program og giver ordet 
til formand Poul Rasmussen. 

 

Kl. 14.00 Kaare Dybvad Bek 
Indenrigs– og boligminister  

Kaare Dybvad Bek åbner årets lands-

konference. For ham handler bæredyg-

tighed ikke kun om klima, men også om 

at skabe byer med plads til alle og med 

mange flere almene boliger.   

 

Kl. 14.15 De nominerede er … 
De tre nominerede kandidater til  

Bæredygtighedsprisen 2022 præsente-

res og fortæller selv om de indstillede 

projekter.  

 

Kl. 15.00 Pause 

Tjek ind på værelse 

 

Kl. 15.30  Svend Brinkmann 

Forfatter og forsker i psykologi, Svend 

Brinkmann. Han er kendt fra tv, radio 

og podcasts og en af de stærkeste 

stemmer i debatten om tidens tenden-

ser. Han stiller skarpt på, hvad den  

bæredygtige omstilling kræver af os 

som mennesker.  

Kl. 17.00 Samtale og summen 
Pust ud inden festmiddagen og få en 

snak med dine bestyrelseskolleger på 

tværs af landet.   

 

Festaften  

Kl. 18.00 Velkomstdrink og prisuddeling 
Juryen har voteret og vil, mens vi får  

et lille glas, uddele prisen til årets  

bæredygtige vinderprojekt. 

 

Kl. 18.30 Festmiddag med underholdning 

Fri bar med øl, vin og vand.  

Spiritus er for egen regning 

 

Kl. 21.00 Musik og dans 
DJ Silver Horse 

 

Kl. 23.30 Natmad  

Kl. 00.30 Tak for i aften  



Domea.dk’s Landskonference 6. og 7. maj 

Kl. 7.00 Morgenmad 
Tjek ud fra værelse 

 

Kl. 9.00  Godmorgen 
Rie Helmer præsenterer dagens  

program. 

 

Kl. 9.15 Beboerdemokratiet 2.0 

Paneldiskussion med tre lokale  

beboerdemokrater om fremtidens  

beboerdemokrati, og hvordan de 

mærker, at temaet om bæredygtighed 

fylder hos dem – hvis det altså gør? 

 

Kl. 10.00 Kom videre med bæredygtighed 
Hør hvordan Domea.dk, som arbejder 

målrettet for en bæredygtig udvikling, 

kan hjælpe boligorganisationerne med 

at omsætte lokale bæredygtige  

ambitioner til konkret handling. 

 

Kl. 10.30 Pause - samtale og summen 
Tid til samtale over en kop kaffe eller 

en gåtur. Hvordan tror I, fremtidens 

beboerdemokrati ser ud? 

 

Kl. 11.15 Jan Hellesøe 

Underholdning med den danmarks-

kendt hypnotisør og illusionist.  

Vil han med sine enestående evner ud i 

mental manipulation kunne sende os 

alle sammen hjem mere bæredygtige, 

end vi kom? 

 

Kl. 12.00 Tak for denne gang 
Poul Rasmussen runder årets landskon-

ference af. 

 

Kl. 12.15 Frokost 

Vi ses til næste år! 

 

 



Deltagere 

Organisations– og afdelingsbestyrelses-

medlemmer, chefer, kundechefer samt 

øvrige ledende medarbejdere i service-

centre og Domea.dk’s administration. 

 

Sted 

Hotel Nyborg Strand 

Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

Tlf.: 65 31 31 31 

 

Pris 

Kr. 3.950,- pr. person for begge dage 

inkl. frokost og festmiddag fredag, over-

natning i enkeltværelse samt frokost lør-

dag.  

Kr. 3.600,- pr. person for begge dage 

ved overnatning i delt dobbeltværelse.  

Kr. 3.300,- pr. person for begge dage 

uden overnatning. 

 

Tilmelding 

Der er tilmeldingsfrist fredag den 29. 

april 2022.  

Du kan tilmelde dig Landskonferencen 

her: 

www.domea.dk/arrangementer 

Har du problemer med tilmeldingen, kan 

du kontakt Hanne Thor Slaarup på  

tlf. 76 64 64 09. 

 

Kommer du med bil? 

Der er gratis videoovervåget parkerings-

pladser ved Hotel Nyborg Strand. Hotellet 

ligger tæt på E20 — den Fynske Motor-

vej. 

Kommer du med tog? 

Hotel Nyborg Strand ligger få minutters 

kørsel i taxa fra Nyborg Station og 20 

min. i gåafstand. 

Praktiske oplysninger 


