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Bestyrelsens beretning for året 2020
Foreningen Bofællesskab.dk er nu 3 år.
2020 blev året, hvor foreningen skulle forholde sig til corona og fællesskab.
Fysiske aktiviteter har været yderst begrænset og det meste blev virtuelt.
Højdepunkter:
2020 var året, hvor foreningen opstartede Bofællesskab Match, blev partner i et
kortlægningsprojekt (BUILD) og kom med i en ministeriel arbejdsgruppe.

Arbejdet med hjemmesiden og facebook
Hjemmesiden og facebook er og bliver foreningens store aktiver.
Hjemmesidens funktionalitet og visuelle udtryk gør den særdeles
attraktiv blandt vores brugere og medlemmer. De bofællesskaber, der er
medlem, er nu at finde i en liste på hjemmesiden.
Der er igennem hele 2020 et højt gennemsnitligt besøgstal af daglige
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 260 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.
Facebookgruppen Bofællesskab.dk har godt 5000 medlemmer.

De frivillige
I 2021 har frivillige engageret sig i
Bofællesskab.dk’s arbejdsteam

Sekretariatet
Det er endnu ikke lykkedes foreningen at skaffe driftsmidler, så
sekretariatet kan bemandes med lønnede ansatte. Dette bærer
sekretariatet 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 igen i år 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.
Nu hvor foreningen er over 2 år gammel, kunne vi ansøge og fik
bevilget nogle driftsmidler fra Kulturstyrelsen.
Vi skiftede fra Google Maps til OpenStreetMap og reducerede
dermed en af de store driftsomkostninger.

Skift af medlemssystem
Indtil ultimo 2019 har foreningen haft et uigennemsigtigt og
ikke særligt brugbart medlemsstyringssystem. Det har bevirket,
at der ikke har været komplet overblik over, hvem der har
været medlem af foreningen.
Derud over har betalingssystemet, som var tilknyttet
medlemsstyringen, været behæftet med særdeles store gebyr
omkostninger.
I år 2020 besluttede bestyrelsen, at styring af medlemmer
skulle overgå til et bedre og mere overskueligt system. I
forbindelse med denne overgang formindskedes fejl og
administration blev lettere. Derud over blev omkostningerne
ved betalinger reduceret væsentligt.

Organisationsstruktur
Foreningen har løbende arbejdet med
at udvikle en alternativ
organisationsstruktur, inspireret af
sociokrati.

Projekter

BUILD - kortlægning af bofællesskaber i Danmark (finansieret af Realdania) –
uddybes i næste slide.
SAMSKAB (ansøgning med KU til Velux)
De Grønne Venner / Netværket Grøn Forskel

Projekter

BUILD - kortlægning af bofællesskaber i Danmark (finansieret af Realdania)
-

To spor: Kortlægning og forskning
Research efter flere bofællesskaber – fra 300 -> ca. 1.000
Kompliceret detektivarbejde: Google, andre databaser, kommuner, boligselskaber,
mm.
Supplerende informationer til forskning og opdateringer til egen database
Enkelte fortællinger fra udvalgte bofællesskaber
Formidling via hjemmeside, rapporter, artikler, video, nyhedsbreve, m.m.
Forskning: BUILD og Falkenstjerne
Ny forskning om bofællesskaber gennem tiderne

Fortalervirksomhed
Foreningen er blevet en del af en arbejdsgruppe under Boligministeriet, om byggeog bofællesskaber.
Foreningen har været indbudt til og deltaget i Erhvervsministeriets forarbejder til
en revision af Planloven, dog er processen udskudt pga corona.
Foreningen kontaktede i foråret 2020 alle landets kommuner og opfordrede 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.
Roskilde, Tønder, Randers, Favrskov, Skive, Faxe, København, og Billund
kommuner har vi haft dialog med. Vi har oprettet en specifik kommune-side på
bofællesskab.dk for de 6 kommuner der har egen hjemmeside om bofællesskaber.
Foreningen har deltaget i offentlige høringer omkring kommuneplaner,
planstrategier og energifællesskaber for at gøre opmærksom på potentialerne i
etablering af bofællesskaber.

Udadvendte aktiviteter
Foreningen har deltaget i et par udadvendte aktiviteter, men
langt færre end tidligere, grundet Covid restriktioner. Bl.a.
- Internationalt netværk: international coop alliance
- Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger seminar om
bofællesskaber (Musicon september 2020)
Det er bestyrelsens opfattelse, at deltagelse i disse
arrangementer giver omtale og manifesterer en bevidsthed om
foreningen både i det private, men også i det professionelle lag
i kredse med interesse for bofællesskaber i Danmark.

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

2021
Siden årsskiftet er der også sket lidt:
Tema-webinarerne
“Fredage med fællesskab”
-

fællesspisning
pilerensning
fælles forbrug/opgaver

MATCH - opstartsmøder for nye grupper, med bofællesskabsambasadører.
Startpakkeansøgning til Realdania, sammen med Landsforeningen for
Økosamfund

