Stiftende Generalforsamling i foreningen Bofællesskab.dk
D. 28. januar 2018
20 deltagere fra alle egne af Danmark.
Referent Marie C. Degnbol – Ordstyrer: Rudy/Dorte
Dagsorden:
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Velkomst og præsentation
Det historiske oprids
Hvor er bofællesskab.dk i dag?
Vision, mission og værdier
Gode idéer, brainstorm
Oprettelse af foreningen
Eventuelt
Afslutning

#1. Velkomst og præsentation
Efter Rudy’s præsentation af sig selv og Bondebjerget, præsenterede alle deltagere sig. Det blev en lidt
lang, men særdeles spændende runde.
#2. Hvor er bofællesskab.dk i dag?
Der er rigtigt gode udsigter til støtte fra Realdania til udvikling af webportal (herunder interviews i
bofællesskaber mhp. indsamling af materiale til videns-database og udvikling af videns-database),
administration og markedsføring. Det samlede ansøgte beløb er 245.000 kr. Rudy vil gerne koordinere
det. Der skal tilknyttes folk, som kan forskellige ting i relation til aktiviteterne.
Et website med potentiale: Rudy har fået megen positiv feedback, men det kan blive endnu bedre.
Ca. 300 bofællesskaber i databasen, inklusiv seniorbofællesskaber
Boligmarked: Salg og udlejning
Boligforum: søg efter bolig, ideudveksling mm.
Stiftende antal henvendelser:
-

Boligannoncer
Besøg af Caroline og John fra Virginia. Besøg af fransk Canadisk tv i april 2018 med reportage
fra Bondebjerget
Konsulentopgaver; henvendelser, endnu ingen opgaver i hus
Råd og vejledning: Mange henvendelser og snakke med folk, som gerne vil have råd

#3. Vision, mission og værdier
Rudys oplæg:
-

Vision: Den foretrukne samarbejdspartner på alternative boformer
Mission: Ved hjælp af webportal, konsulenter, konferencer og kurser yde hjælp i nye som
gamle bofællesskaber

-

Værdier: Tilbyde godt digitalt indhold gratis og åbent for alle; formidle god viden – bruger til
bruger; ???

Forslag til ændringer/tilføjelser:
-

”Gratis” – præcisering: gratis for brugerne
Til værdier: Fremme bofællesskaber
Ikke ”samarbejdspartner” som vision, men formålet er ”oplysning”
”Den foretrukne” står i konkurrenceforhold til fx okosamfund.dk; er det meningen?
”God viden” er meningsløst – det er meget subjektivt
Visionen skal være mere visionær! Hvad er det, vi gerne vil? Fx: At flere mennesker vil bo i
bofællesskab?
De værdier, som står i oplægget, hører mere til i visionen

Beslutning: Der arbejdes videre med dette ved et seminar eller i bestyrelsen; det skal ikke besluttes i
dag, hvor vi alene har haft en kort fælles brainstorm.
#4. Gode idéer, brainstorm
Rudys oplæg:
-

Vidensbank
Konsulentteam
Arrangementer (bofællesskabstræf, gerne allerede i 2018)
Netværk, evt. mere formaliseret
Fundraising: Hjælp til bofællesskaber til at fundraise til aktiviteter
???

Forslag:
-

Politisk/lobbying: om fx at rejse kapital, at få adgang til byggegrunde, forsikringsselskaber, …
(Camilla, Line)
Oplysning om at bofællesskaber er mere mainstream end man tror og at der er stor interesse
for det (Camilla); Line: Måske skal mantraet være at få det alternative væk fra bofællesskaber?
Flere lejeboliger og mere imødekommenhed fra kommuner (Rudy)
Blande sig i den offentlige debat; politisk og oplysende (Line)
En gruppe som har til opgave at kontakte kommuner (Niels)
Der er stor efterspørgsel på fællesskaber i byerne; stort potentiale for at udvikle nye former,
hvor man kan formidle og understøtte (Niels)
Landzoneloven er en stor hindring for mange (Louisa)
Løsne op for finansverdenens skepsis + vidensbank omkring hvordan man griber det an (xx)
International dimension: Læring fra den store verden (xx)
Beslægtede foreninger – hvordan forholder man sig til hinanden og hhv. arbejdsdeler og
samarbejder, når det er relevant (xx)
Samarbejder med fx Merkur og de banker, som har gode erfaringer (Niels)

#5. Oprettelse af foreningen
Rudys oplæg til vedtægter redigeres jf. de kommentarer, generalforsamlingen har givet; det er denne
redigerede version, generalforsamlingen vedtager.
Den stiftende generalforsamling nedsætter en gruppe, som i samarbejde med bestyrelsen med
udgangspunkt i Rudys oplæg og de modifikationer, som generalforsamlingen har foreslået, laver et

oplæg til vedtægter, vision og mål, som vedtages ved en ekstraordinær generalforsamling om 2-3
måneder. Gruppen er Camilla Nielsen-Englyst, John, Louisa og Rudy.
Medlemskab: Personmedlemskabet jf. Rudys oplæg vedtages, 100 kr./år.
Valg af bestyrelse:
Forperson: Louisa Bisgaard
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Johanne, Gitte, Andreas, John
Valg af administrator: Rudy (udpeget af bestyrelsen)
Forslag til ændringer af vedtægterne ift. Rudys oplæg:
Johanne: Minimum 5 personer i bestyrelsen
Louisa:
-

Det kommercielle skal ud
Der mangler en beskrivelse af administratorens rolle
Alt hvad der er meget konkret skal ud for nu

John: Det skal ikke stå i vedtægterne, hvordan konkrete opgaver skal udføres; det skal bestyrelsen
gøre i praksis.
Niels:
-

Måske kan man bruge LØS’ og Permakultur Danmarks vedtægter til inspiration; de er meget
korte.
Indkomne forslag: Man skal forholde sig til de indkomne forslag

Pia: Der mangler valg af suppleanter og revisor + valgperiode
Camilla:
-

Forkort formålet i indledningen
Medlemsskaber: Der er nogle ting, som formelt ikke vil kunne fungere (fx bopæl på samme
adresse)

Opdeling i formål og mål
Johanne: Medlemskaber: Fjern den med grupper for nu. Kun støttemedlemsskab og
enkeltpersonmedlemskab for nu – så kan grupperne komme på siden.
Medlemsskaber: Bofællesskaberne betaler mere
Administratorrollen skal defineres nærmere
#6. Eventuelt
Der var intet under eventuelt, dog blev den nye forening fulgt til dørs af en skål i champagne
Afslutning og god rejse hjem

