Arbejdsgrupper
Der er behov for at oprette arbejdsgrupper, der undersøger, gennemarbejder og fremkommer
med resultater om specifikke emner.
Økonomi of fondsansøgninger
Webportalen og organisationen bag har brug for kapital for at udvikle ideer og gøre dem til
virkelighed. Dels er der brug for penge til reetablering og videreudvikling af webportalen. Dels er
en del af de aktuelle aktiviteter også kapitalkrævende og dels skal der tænkes nyt i forhold til,
hvordan bofællesskab.dk overlever på lang sigt.
Derfor skal der nedsættes en stående økonomigruppe, der kan udtænke strategier og modeller for
en økonomi, som sikrer organisationens fremtid.
Kollektiver
En væsentlig del af bofællesskab.dk er registrering af boligfællesskaberne, herunder også
kollektiverne, som på deres egen måde har en historie, som er forskellig fra bofællesskaber.
Denne gruppe skal tage sig af at registrere og måske kategorisere kollektiverne, så man får en god
og søgbar mulighed for at finde frem til lige netop det kollektiv, man ønsker.
Seniorbofællesskaber
I kølvandet af successen med bofællesskaber er der i de senere år opstået et behov for at oprette
en type af bofællesskaber, der henvender sig til aldersgruppen over 50. Ældresagen har på et
tidspunkt etableret en database over disse seniorbofællesskaber, men de har ikke prioriteret
opgaven og i skrivende stund har bofællesskab.dk forespurgt og fået en positiv tilkendegivelse om
at indlede et samarbejde om registreringen af Danmarks seniorbofællesskaber.
Gruppen skal udarbejde en model for, hvordan arbejdet videreføres og præsenteres på
webportalen.
Konsulenttjenesten
En mere udadvendt aktivitet af bofællesskab.dk er konsulenttjenesten. En konsulent tager sig af
en opgave, som er efterspurgt i et bofællesskab eller kollektiv. Det kan være som mediator,
foredragsholder, tovholder, projektleder, dokumentar, mødeleder eller noget helt andet.
Gruppen skal tage sig af at strukturere og beskrive, hvordan tjenesten kan fungere og derefter
sørge for at implementere den på webportalen.
Vidensbanken
En af ambitionerne med bofællesskab.dk er at være en serviceplatform overfor medlemmer og
brugere. En af disse services er at indsamle, strukturere og formidle erfaringer og viden inden for
alternative boformer. Landets bofællesskaber og kollektiver besidder en mængde viden i form at
dokumenter, enten digitale eller analoge.
Gruppen skal varetage indsamlingen, strukturering og formidling af denne viden.
Arrangementer
Der sker meget rundt om i verden inden for alternative boformer. En del af det, der sker, er åbne
arrangementer og begivenheder, som det er muligt at deltage i.

Gruppens opgave er at tage kontakt til de arrangører og indsamle og videreformidle informationer
om arrangementerne.
Netværk
Der netværkes en masse i visse kredse af verdenen omkring alternative boformer. Disse netværk
kan muligvis udvides og andre kan opstå. Bofællesskab.dk vil være facilitator for etablering af nye
netværk, der kan opstå på baggrund af behov i underskoven af bofællesskaber og kollektiver.
Gruppen skal arbejde med oprettelse af netværk.
Et konkret arbejde kan være at oprette et årstræf, hvor alle bofæller og kollektivister inviteres til
en weekend om året til at mødes om alt og ingenting.
Nyheder
At der er mange bofællesskaber og kollektiver rundt om i Verden er ikke nogen hemmelighed. I og
omkring alle disse alternative boformer sker der en masse nyt og en disse nyheder kommer ud via
nyhedsbreve og sociale medier. Pressen er ikke den største formidler af nyt fra den alternative
verden, men måske findes der andre medier, vi endnu ikke har opdaget.
Gruppen har til opgave at kortlægge de vigtigste medier, der formidler viden og nyheder om
alternative boformer. Gruppen skal også stå for nyhedsformidling på webportalen, både i form af
artikler på forsiden og andre gode steder på portalen, men også udsende nyhedsbreve til
medlemmer og brugere.

