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Den 8. juni deltog jeg som delegeret på Hotel Nyborg Strand sammen med 182 

Andre stemmeberettigede delegerede på BL-Danmarks Almene Boligers ordinære 

Repræsentantskabsmøde hvor der blandt andet skulle vælges ny formand for de  

næste to år til, at stå i spidsen for BL. Allan Werge blev valgt med 118 stemmer, 

hvilket svare til 64.84 % af de delegerede. 

Udover Allan Werge var også Camilla Hegnsborg fra BL`s 1. kreds og Poul 

Rasmussen fra 11. kreds opstillet, Camilla fik 57 stemmer og Poul 7 stemmer. 

56-årige Allan Werge er direktør for Al2bolig i Århus. Oprindeligt uddannet som 

Mejerist i Vestjylland, og har læst statskundskab ved Københavns Universitet, hvor 

Han i 2002 blev færdiguddannet. Han er formand for BL`s 5. kreds som dækker  

Århus. Med dem klare sejr gik Allan med det samme i gang med at samle den almene 

Sektor. 

” Jeg vil være en samlende formand for alle,” sagde han. Den nye formand 

understreger, at det bliver nødvendigt at samarbejde bredt om de store udfordringer 

venter. 

” I København er der bugnende ventelister og reelt byggestop. Andre steder er der 

tomme boliger og ledige lejligheder. Dertil kommer bland andet vores ansvar for, at 

støtte de psykisk syge, vi har boende. Vi skal også finde løsningen på de globale 

Klimaproblemer,” sagde Allan videre.  

Med valget af Alan Werge som formand er jeg ikke i tvivl om, at han er det perfekte 

Match til at forstærke BL som organisation og samfundsmæssige gennemslagskraft 

og brede pallette af kompetencer kan det kun blive godt. 

 

 

 



 

BL er i en rivende udvikling og yder en højtkvalificeret indsats sagde den afgående 

formand Palle Adamsen som har beklædt posten gennem de sidste 14 år, og det har 

været en fornøjelse, at stå i spidsen for sagde den dedikerede og afgående formand 

inden han ønskede BL God vind fremover med ordene Pas nu på det finstemte klaver 

og fortsæt den højt kvalificerede indsats, som BL og den almene sektor er kommet til, 

at stå for. 

 

Afgående formand   Ny formand 
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