
Del 2 –

Forbedret samarbejde 

mellem feriefonde 



Samarbejde på tværs af 

feriefonde – pga. et udtalt 

ønske herom på parasollens  

tidligere seminarer. 

(herunder et smugkig i en 

feriefond)



Vidensdeling handler om at blive 

bedre til at udnytte den viden, der 

allerede eksisterer, og dette gøres 

ved at sikre, at den der har behov 

for viden får adgang til viden. 



Samarbejde og deling af produkter 

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at hver enkelt feriefond med 

baggrund i inspirationspunkterne under de 5 temaer, er bedst til 

selv at definere, hvad det giver mening at iværksætte for den 

enkelte fond. 

Når der er et produkt, som andre fonde kunne have glæde af at se, 

så opfordres fondene til at dele deres produkter. Delingen kan med 

fordel også foregå på OneDrive. Herved kan andre feriefonde låne 

og lade sig inspirere af hvad andre fonde har lavet. 



Tema 5: Vidensdeling og samarbejde på tværs af feriefonde 

A. Aktiviteter som Parasollen har ansvaret for at iværksætte, 

men som feriefondene skal bakke op om: 

X  Info med telefonnummer til feriefonde på Parasollens hjemmeside 

X  Optimering af Parasollens hjemmeside 

X  Let tilgængeligt forum for medlemmer 

Facebookgruppe - Parasollen som aktiv facilitator 

X  Liste over fonde og feriehuse 

Deltagerlister fra møder med kontaktdetaljer 

Flere specifikke temadage 

Nedsættelse af workshops med tilmelding på emner 

(f.eks. tilsyn, regnskab, bestyrelsesarbejde, m.m.) 

Afholdelse af webinar/korte seminar, annonceres i god tid 



Tema 5: Vidensdeling og samarbejde på tværs af feriefonde 

B. Aktiviteter som feriefonde kan iværksætte og bidrage til, idet alle skal 

tage ansvar for at bruge forummet, både spørgsmål og svar: 

Etablere Erfagrupper, fysiske, lokale, regionale 

Dele login til hjemmeside med andre fonde

Erfagrupper om temaer, fysisk, webinar, temadage, etc.

X  Fælles idébank

X  Tilbage til græsrødderne, set i lyset af de udfordringer,  som de kommende år vil bringe …. 

Gå sammen om elektronisk oplevelseskatalog

Samarbejde med nærliggende feriefonde

Regionsmøder, én gang årligt landsmøde

X  Lokal viden på tværs så det enkelte ferieområde kan blive beskrevet så spændende som muligt

Ved køb af nyt hus hører/kontakter feriefonden i det påtænkte område om hvad 

og hvorfor, man skal købe i netop det område 



Samarbejde og Vidensdeling på One Drive (1)

Parasollens hjemmeside ikke er det rette forum til ”Samarbejde og deling af produkter”, 

og derfor har bestyrelsen taget skridt til at etablere et nyt forum til denne aktivitet. 

Valget er faldet på Microsofts ”OneDrive”, som er velegnet til dette formål. 

Det har været et udtalt ønske, at Parasollens medlemmer kan udveksle oplysninger 

fondene imellem, f.eks. adresser, kontaktpersoner, E-mail osv. 

Desuden har der været et udtalt ønske om at kunne se de enkelte fondes størrelse med 

hensyn til antal ferieboliger og deres beliggenhed.

Forudsætningen for at de enkelte medlemmer af Parasollen kan etablere denne 

vidensdeling og dermed udveksle idéer og oplysninger er, 

at der er det nødvendige forum til stede.



Samarbejde og Vidensdeling på One Drive (2)

Fortsat:

Her tænkes på et fuldstændigt udbygget ”kontaktforum” i form af den nye kontaktliste, 

som Parasollen har etableret på OneDrive.

Ud over at etablere en kontaktliste på OneDrive, som Parasollens medlemmer selv skal 

vedligeholde, er der oprettet de nødvendige mapper, ligeledes på OneDrive, 

hvor medlemmerne kan formidle, dels egne inspirationspakker og dels 

inspirationspakker, der er udviklet i samarbejde med andre. 

Den enkelte fond skal derfor registrere sine oplysninger på OneDrive: 

Ved oprettelse/ændringer af registrering af feriehusoplysninger mv. gøres følgende: 







Hvordan OneDrive anvendes (1) 

Når alle feriefonde/medlemmer har registreret deres oplysninger vil 

Parasollen foretage den nødvendige sortering på regnearket, således at 

de enkelte fondes oplysninger om ferieboliger sorteres på arkene: 

”Sortering (DK-NO-SE)”, ferieboliger i Danmark, Norge og Sverige 

”Sortering (ØVRIGE)”, der omfatter ferieboliger i det øvrige Europa

Herefter kan den enkelte feriefond let finde oplysninger om de øvrige 

feriefondes kontaktoplysninger og hvor de enkelte fondes ferieboliger 

er beliggende.

Husk også, når en fond har et produkt, som andre fonde kunne have 

glæde af at se, at uploade produktet på OneDrive. 



Hvordan OneDrive anvendes (2) 

Produktet (gerne en PDF-fil) placeres under punktet 2.0 Inspiration til 

markedsføring mv.

Placér det under det rette Tema. Herved kan feriefonde låne og lade 

sig inspirere af, hvad andre fonde har lavet (se Side 6).

Arbejdsgruppen har også lavet en udførlig vejledning (brochure) til 

OneDrive, som naturligvis kan findes på OneDrive. Se i øvrigt 

opbygningen på OneDrive øverst på siden.

Til sidst skal vi pointere at OneDrive er et supplement til Parasollens 

Hjemmeside. Den skal fortsat anvendes som det primære forum og 

informationskilden for medlemmerne. 



Og hvor er alt materialet tilgængeligt?

Brochuren om

Markedsføring og samarbejde

på Parasollen’s

udleverede USB-stik.

Lagt på OneDrive

”Parasollen.net@gmail.com”



Se også parasollens udførlige vejledning 

til OneDrive


