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Bestyrelsens beretning for året 2019

Foreningen Bofællesskab.dk har den 28. januar 2020 eksisteret i to år. 
2019 blev året, hvor foreningen fandt sine egne måder at gøre tingene på 
og processer og procedurer blev godt indarbejdet, både i administrationen og i 
bestyrelsesarbejdet.

►



Arbejdet med hjemmesiden og Facebook

Hjemmesiden og Facebook (gruppen og siden) er og bliver foreningens store 
aktiver. Hjemmesidens funktionalitet og visuelle udtryk gør den særdeles 
attraktiv blandt vores brugere og medlemmer. Der er igennem hele 2019 et 
gennemsnitligt besøgstal dagligt på ca. 500 unikke brugere og en markant stor 
del af dem bruger hjemmesidens boligannoncer til at finde en bolig i et 
bofællesskab.

Det andet store aktiv på hjemmesiden er registeret over bofællesskaber i 
Danmark. I øjeblikket er der ca. 350 bofællesskaber registreret på hjemmesiden 
og flere kommer til. Registeret bliver især brugt som opslagsværk i forbindelse 
med, at folk søger bolig i et bofællesskab og gerne vil besøge eksisterende 
bofællesskaber i et givent område.



De frivillige

I 2019 lykkedes det Bofællesskab.dk at få kontakt til en del frivillige, der har lyst 
til at arbejde med bofællesskaber på den ene eller anden måde. 

En af de frivillige er journalist og skriver artikler til hjemmesiden, en anden er 
administrationsuddannet og laver research i forbindelse med udvidelsen af 
databaseindhold og en tredje har været Bofællesskab.dk’s repræsentant på et 
møde i CLIPS i Spanien. En fjerde har været behjælpelig i forbindelse med 
gennemgang af alle IT procedurer til opfyldelse af GDPR lovgivningen. 



Sekretariatet
Det er endnu ikke lykkedes foreningen at skaffe driftsmidler, så sekretariatet kan 
bemandes med lønnede ansatte. Dette bærer sekretariatet selvfølgelig præg af. 
Der mangler kontinuitet og sammenhæng og meget af arbejdet, der er udført af 
frivillige kræfter, bliver nemt sporadisk og ustruktureret.

Dog er det lykkedes for administratoren og andre frivillige kræfter at opretholde 
et rimeligt flow på hjemmesiden, økonomisk ajourføring, besvarelse af mails og 
telefon og andet absolut nødvendigt.

I foråret havde vi besøg af den belgiske bofællesskabs-forening Sammenhuizen. 
De har drevet sekretariat i omkring 20 år, så det kan altså lade sig gøre. 
Her er billeder fra besøget i Hallingelille.



Startpakken, LØS og CLIPS

På et tidligt tidspunkt besluttede Bofællesskab.dk at forestå udarbejdelsen af en 
startpakke for nye bofællesskaber. Dette arbejde blev i 2019 udvidet med 
indgåelse af et samarbejde med Landsforeningen for Økosamfund omkring CLIPS, 
som er et projekt under EU’s Erasmus+ program. 

Der udvikles 5 pakker
– en juridisk, en økonomisk, en social, en grøn og en kommunal. 



Skift af medlemssystem

Indtil ultimo 2019 har foreningen har et ganske ugennemsigtigt og ikke særligt 
brugbart medlemsstyringssystem. Det har bevirket, at der ikke har været 
komplet overblik over, hvem der har været medlem af foreningen. 

Ved årsskiftet 2020/21 besluttede foreningen, at styring af medlemmer skulle 
overgå til et bedre og mere overskueligt system. I forbindelse med denne 
overgang formindskes fejlene og dertil kommer, at der spares en del penge i 
administration og gebyr.



Fortalervirksomhed

Foreningen har været indbudt til og deltaget i Erhvervsministeriets forarbejder 
til en revision af Planloven. Foreningen har i den forbindelse advokeret for, at 
rammebetingelserne for etablering af fællesskabsorienterede boformer blev 
forbedret.

Foreningen har kontaktet alle landets kommuner og opfordret dem til at støtte 
etableringen af nye bofællesskaber og samtidigt tilbudt støtte såvel fra 
foreningen som fra det korps af konsulenter, som er med i vores netværk.

Endelig har foreningen deltaget i offentlige høringer omkring kommuneplaner og 
planstrategier for at gøre opmærksom på potentialerne i etablering af 
bofællesskaber.



Udadvendte aktiviteter
Foreningen har deltaget i en del udadvendte aktiviteter, såsom deltagelse i en 
CLIPS træning i Spanien, repræsentation på Folkemødet på Bornholm, oplæg og 
paneldebatter hos forskellige organisationer samt deltagelse i konferencer i 
kommuner og private organisationer. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at deltagelse i disse arrangementer har givet 
omtale og manifesteret en bevidsthed om foreningen både i det private, men også 
i det professionelle lag i kredse med interesse for bofællesskaber i Danmark.


