Nuværende og fremtidige aktiviteter
Webportalen bofællesskab.dk har eksisteret siden 2005. Portalen undergik i 2016 et
gennemgribende re-design og skiftede i den forbindelse ejer. Rudy Madsen overtog domænet og
gennemarbejdede dels det nye design, men oprettede ligeledes en struktur og organisation bag
websitet.
Webportal
Bofællesskab.dk er opbygget som et interaktivt CMS (Content Management System), der giver
mulighed for at konstruere et præsentations- og kommunikationssystem til og for brugerne.
Portalen administreres af en webmaster, der sørger for at alt fungerer efter hensigten. Systemet
består p.t. af følgende elementer.
Register over bofællesskaber og kollektiver
Hensigten med registret er at præsentere alle bofællesskaber og kollektiver i Danmark. Registret
bruges af alle med interesse for området, herunder boligsøgende, studerende, presse,
myndigheder med flere.
Boligsalg og –leje
I kraft af domænets høje rang hos søgemaskiner på nettet, er det meget interessant at annoncere
sin bolig i bofællesskabet eller kollektivet til salg eller leje. Bofællesskab.dk har oprettet en
mulighed for at lave en relativ detaljeret salg/leje annonce, som man se hos ejendomsmæglere.
For denne service giver man p.t. et symbolsk beløb på kr. 200 pr. annonce.
BoligForum
Som alternativ eller supplement til boligsalg/-leje har bofællesskab.dk et forum, hvor man kan
deltage med indlæg om forskellige emner. Det kan være at søge efter bofælle eller fællesskab,
tilbud om kortidsudlejning, diskussion om drift af et fællesskab, eller man søger måske personer til
oprettelse af et boligfællesskab.
Konsulenttjenesten
En service overfor alle boligfællesskaber tilbyder bofællesskab.dk at hjælpe med forskellige
ydelser. I forbindelse med oprettelse af et bofællesskab eller kollektiv har man måske bruge for
bistand til at gennemskue økonomien, organisationsspørgsmål, judiske aspekter,
samarbejdsproblemer, byggetekniske dokumenter eller andre emner.
Man kan blive registreret som kompetent konsulent hos bofællesskab.dk eller som selvstændig
konsulent med fokus på forskellige områder.
Listen over registrerede konsulenter offentligøres på webportalen og brugerne kan læse om de
kompetencer, de respektive konsulenter har og kontakte dem direkte via oplyste
kontaktinformationer.
Vidensbank
Bofællesskaber og kollektiver har eksisteret i Danmark siden tresserne. Lige siden dengang er der
opsamlet og dokumenteret viden om, hvordan man opretter og driver et boligfællesskab. Denne

dokumentation vil bofællesskab.dk indsamle og stille til rådighed for alle, der måtte have interesse
i det.
Dokumentationen kan bestå af nedskrevne elektroniske tekstfiler, billeder og video, regnearkmodeller, statistikker, lydfiler, indscannede aftaler, evalueringer og beretninger eller andre
interessante dokumenter, der kan arkiveres og præsenteres.
Begivenhedskalender
I de enkelte bofællesskaber og kollektiver sker der rigtig mange ting, også noget, der kan have
interesse for andre end beboerne selv. Man arrangerer informationsmøder, fester, workshops,
kurser, foredrag, træf, ferierejser eller noget helt andet. Disse arrangementer kan opslås på
bofællesskab.dk i begivenhedskalenderen.
Netværk
Interessen om alternative boformer er i bevægelse. Aldrig har så mange søgt ind i boformer, hvor
man er i en eller anden form for fællesskab. Er man først bosat i et bofællesskab eller i et kollektiv,
er man typisk også interesseret i at mødes med andre om emner, der berører boligfællesskabet.
Bofællesskab.dk vil være facilitator for oprettelsen af netværk, hvor det er muligt at udveksle
erfaringer om og udvikle ideer til alternative boformer.
Det er ambitionen at afvikle et årligt træf, hvor man dels kan erfaringsudveksle, men også feste og
have det rart sammen.
Nyheder
Bofællesskab.dk vil formidle nyheder om alt, der rører sig på området om alternative boformer.
Disse nyheder kan være fra Danmark, men i høj grad også fra udlandet, hvor der i øjeblikket er
megen aktivitet og udvikling af ideer til konkrete fællesskaber.
Nyhederne formidles via webportalens forside, men også ved det kvartårlige nyhedsbrev, der
sendes til alle abonnenter.
Medlemskab
Bofællesskab.dk tilbyder, at man kan blive medlem af foreningen. Man kan blive personligt
medlem eller man kan melde sit boligfællesskab ind via et gruppemedlemskab.
Når man er medlem, har man indflydelse på foreningens daglige drift og den fremtidige udvikling.
Den årlige generalforsamling udstikker rammerne og som medlem kan man vælges til bestyrelsen.
Når man er medlem, er man registreret bruger at webportalen. Det vil åbne for i fremtiden at give
medlemmerne flere rettigheder, muligheder og fordele.

