
Vidensdeling -

Praktisk eksempel

Hvor omfattende skal en ”inspirationspakke” være, før man 

kan/skal dele den med andre?

Det bestemmer I selv, men det behøver ikke være den 

forkromede idé I kommer med, se blot det følgende eksempel:



ET EKSEMPEL:

Inspirationspakke, der vedrører Tema 5, Vidensdeling og samarbejde på tværs 

af feriefonde 

foreslået af Feriefonden, Sønderborg Kommune

Det kunne være en god ide at sammenligne Ferieboliger på tværs af Feriefonde



Hermed et forslag til at undersøge, om en Feriefonds udgifter til en specifik feriebolig

er i overensstemmelse med markedsprisen for det pågældende område, hvor

ferieboligen er beliggende.

Find en Feriefond, der har en feriebolig i samme område, hvor jeres bolig er belig-

gende. Det kunne f.eks. være omkring Klitmøller eller Hanstholm i Thisted Kommune.

Når dette er sket, kan de to Feriefonde udveksle oplysninger om hinandens

ferieboliger. Det er dog vigtigt, at der er tale om nogenlunde ens boliger i forhold til

størrelse, antal sengepladser mv.

Dvs. lav en ”Benchmark” på de to boliger (hvis muligt kan der inddrages flere boliger

og flere Feriefonde), og her er forslag til hvilke oplysninger, der kan ”Benchmarkes”.



Forslag til mulige sammenligninger:

Administrationsomkostninger (fordels i forhold til det enkelte feriehus i Fonden)

Revisionsomkostninger (der skal tages hensyn til antallet af huse i den enkelte fond)

Drift af Bookingsystem (set ift. hvilke services der er tilknyttet det enkelte system)

Husets omkostninger på vand, varme og el

Forbrug af enhver art, f.eks. prisen på forsikringer

Vedligeholdelsesomkostning (der skal skelnes mellem vedligeholdelse/forbedringer)

Udlejningsprocenter, f.eks. set i forhold til afstanden fra arbejdspladsen.

Pris for rengøringen af husene, opdelt i størrelser/indhold



Listen er ikke udtømmende. Alt hvad man kan finde på at sammenligne på tværs af

feriefondene, såfremt det giver mening for de enkelte fonde.

Sammenligninger af ejendomsskatter og renovationsudgifter vil dog ikke være rele-

vant, da de ikke er regulerbare, når der sammenlignes ferieboliger i samme kommune.

De enkelte fonde, der føler behov derfor, kan således måle sig med hinanden og se

hvilket niveau de selv ligger på, og dermed se om de gør det rigtig godt eller skidt.

Nogle af de elementer, den enkelte fond ønsker at sammenligne, kan måske hentes via

data direkte i bookingsystemerne med tilladelse fra de enkelte fonde?

Vh. Henrik Sohl

Feriefonden for medarbejdere ved Sønderborg Kommune



Og så er det bare at gå i gang med ”Inspirationspakker”

- og del dem gerne på OneDrive, så andre af Parasollens 

medlemmer kan få glæde af dem….!


