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Få frivilligheden til at spire og gro i jeres boligafdeling 
Skal frivilligheden fremmes og trives i boligafdelingen, er afdelingsbestyrelsen en vigtig medspiller.  

Sæt frivilligheden på dagsordenen: Vær åben overfor beboere som henvender sig med idéer og inspirer dem 

til at være frivillig, grib bolden og gå fra idé til handling. Afsæt tid til at sætte én eller flere aktiviteter ind i 

jeres årshjul, der kan understøttes af frivillige, f.eks. forårsrengøring, Halloween, Fastelavn, julebanko. Se 

skabelon med inspiration til årshjul i værktøjskassen.  

 

I værktøjskassen finder i arbejdsredskabet ”Sæt frivilligheden på dagsordenen i jeres boligafdeling”. 

Redskabet kan af afdelingsbestyrelser og frivilliggrupper, anvendes til at sætter gang i dialogen om, og retning 

for, frivilligheden i afdelingen.  

 

Økonomi: Afsæt midler af i jeres driftsbudget til aktiviteter, der kan understøttes eller varetages af frivillige. 

Med bare få midler når man langt. Tænk gerne en mindre egenbetaling ind i jeres aktiviteter, så sikre i 

binding i tilmeldingerne og der ikke skabes en beboerkultur hvor der er en forventning til, at tingene er 

gratis. Efterspørg en god pris - mange kulturelle steder så som biografen, politimuseet, bowlinghaller, 

sommerlandsjælland er villig til at indgå en særaftale med almene boligområder og større grupper. 

 I værktøjskassen finder i ”skabelon til budget” og ”skabelon til Kasseafregning” som kan anvendes til 

regnskabsføring.  

Økonomisk støtte: Når aktiviteterne varetages af frivillige i afdelingen, er det muligt at søge mindre bevillinger 

via lokaludvalg, fonde m.fl. I værktøjskassen finder i ”Guiden til økonomisk støtte og puljer”. Det er ofte 

nemmere at søge midler udefra, hvis I stifter en frivilligforening i boligafdelingen. Lad jer ikke skræmme, det 

kan gøres enkelt og let. Der er på nettet vejledning at finde. Fx på Frivillighed.dk eller via Københavns 

kommunes trin for trin HER. 

Samarbejde: For at optimere samarbejdet mellem de frivillige, afdelingsbestyrelsen og måske en ekstern 

part, opfodres I til at udarbejde en drejebog for aktiviteten, turen eller det arrangement der skal afholdes. 

Se ”Skabelon til drejebog, i værktøjskassen”.    

Motivér, anerkend og fasthold: Bestyrelsen har et medansvar i at motivere og anerkende afdelingens 

frivillige. Se afsnittet ”Motivation, anerkendelse og fastholdelse” i Bo-Vitas frivillig strategi”. 

Rekruttering: Mange beboere kender ikke til muligheden, for at yde en frivillig indsat i boligafdelingen. 

Derfor bør I tydeliggøre jeres aktiviteter og være åbne for nye initiativer og frivillig. Se afsnittet ”Få flere 

med - rekruttering” i Bo-Vitas frivillig strateg. 

Råd og vejledning: Afdelingsbestyrelser og frivillige- grupper/udvalg kan søge råd og vejledning om 

frivillighed hos Bo-Vitas Beredskab. kontakte Beredskabet via hjemmesiden HER (Linke opdateres når 

hjemmesiden er opdateret) 

 

 

 

https://frivillighed.dk/guides/emne/foreningsstart
https://www.kk.dk/files/kobenhavns-kommunes-trin-trin-guide-til-foreningsdannelse-9-2016pdf

