
 

Vores sociale ansvar  

- lige nu og i fremtiden 

 

Landskonference 14.-15. april 2023 



Kl. 13.30 Velkommen 
Vores konferencier er i år journalist og 
tv-vært Louise Wolff. Hun vil føre os 
godt igennem hele konferencen efter  
bestyrelsesformand Poul Rasmussen  
har budt velkommen. 

 

Kl. 14.00 Økonomisk usikkerhed og øget 
utryghed 
Solveig Råberg Tingey er vice-adm.  
direktør i BL. Hun fortæller bl.a. om en 
stigning i antallet af lejere, som er pres-
sede, utrygge og bekymrede for fremti-
den. 

 

Kl. 14.30 Pause   

Kl. 15.00 Debat: Vil det sociale ansvar vokse?  
Får det offentlige Danmark sværere ved at løfte de sociale opgaver? Hvad kan 
det betyde for os? Vil det stille nye krav/forventninger til det almenes rolle ift. 
socialt ansvar? Gunvor Christensen fra VIVE, Solveig Råberg Tingey og Thomas 
Holluf Nielsen kigger i krystalkuglen og diskuterer, hvad de hver i sær ser. 
 
   

Kl. 15.50 Pause - refleksion og netværk   
Hvad fylder mest hos jer her og nu? 
Hvilke nye sociale opgaver kan frem- 
tiden indeholde?  

 

Kl. 16.40 Bæredygtighedsprisen 2023 
Prisen uddeles af juryen og går i år til et 
socialt tiltag.   

 

Kl. 17.00 Pause 

Klæd om til fest. 

 

Kl. 18.00 Velkomstdrink og festmiddag 
Underholdning med Klassens Tykke 
Dreng 
Fri bar med øl, vin og vand.  
Spiritus er for egen regning. 

 

Kl. 21.00 Musik og dans 
DJ Silver Horse sætter gang i dansegul-

vet. 

 

Kl. 23.30 Natmad  

Kl. 00.30 Tak for i aften  

Fredag den 14. april 2023 



Lørdag den 15. april 2023 

Kl. 7.00 Morgenmad 
Tjek ud fra værelse. 

 

Kl. 9.00 Godmorgen 
Louise Wolff præsenterer dagens  

program. 

 

Kl. 9.15 Stilledal - Jimmy Jørgensen 

En inspirerende beretning om at turde 

række ud, når nogen har brug for 

hjælp. Om at  træffe aktive valg og at 

huske, at ens baggrund ikke altid  

behøver diktere fremtiden. Ledsaget af 

akustiske numre med  Jimmy  

Jørgensen og hans guitarist. 

 

Kl. 10.15 Pause - reflektion og netværk 
Gå en tur i parken eller find et sted at 
sidde: Del jeres tanker med hinanden  
– har vi et socialt ansvar for hinanden? 
Har det almene et særligt samfunds 
ansvar? 

 

Kl. 11.00 MYOB 

Mød en af dem, der aktivt rækker ud og er med til at gøre en forskel. Maria  

Kavita Nielsen er direktør og grundlægger i MYOB, der med iværksætteri som 

omdrejningspunkt hjælper drenge i alderen 13 til 19 år fra udsatte bolig- 

områder i Danmark samt i Grønland. 

Kl. 11.30 Opsamling i plenum 
Vi runder Landskonferencen af med en 

fælles dialog om det, vi har hørt og set 

- hvor meget fylder det sociale ansvar? 

Skal det fylde mere eller måske mindre 

i fremtiden? 

 

Kl. 12.00 Frokost 

Tak for denne gang. 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 i enkeltværelse. 

Dækker begge dage inkl. frokost og 

festmiddag fredag, overnatning samt 

morgenmad og frokost lørdag.  

Kr. 3.600,- pr. person  i delt dobbelt-

værelse.  

Kr. 3.300,- pr. person uden overnat-

ning. 

Deltager du kun i Generalforsamlingen er 

det gratis. 

Tilmelding 

Der er tilmeldingsfrist fredag den 31. 

marts 2023.  

Du kan tilmelde dig Landskonferencen 

www.domea.dk/arrangementer 

Har du problemer med tilmeldingen, kan 

du kontakt Hanne Thor Slaarup på  

tlf. 76 64 64 09. 

 

Kommer du i 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 


