
En tilfældig hverdag i en 
tilfældig feriefond

Eller
Hvorfor sker der altid noget på Bornholm?

Vort motto:
ALT FOR FERIEFONDEN!



Nogen skal jo vælges 
til det

2003:

1 ny storkommune – 1 ny feriefond

Standardvedtægter – 5 personer i bestyrelsen 
vælges af HovedMED for 3 år – 2 A + 3 B

Aldrig kampvalg – her arbejder vi 

Forretningsføreren har magten (know-how)

Bestyrelsens 3 roller:

”Jeg har en plan”

”Skide godt!”

”Men – er det ikke farligt?”



MEN
Hvis vi er Olsen Banden

- Hvem er så Hallandsen?

Styrelsen?

Den nye Styrelse?

Lovgiverne?

Det handlede engang om millioner

- Nu handler det om overlevelse 



Bestyrelsens ansvar:
STRATEGI
Live and let die         (superhelten klarer alt)

Kill your darlings      (hvem er inde / ude?)

Tilpas bedriften efter de skiftende 
muligheder               (Carsten Scheibye)

Være à jour – og helst på forkant:

”Den, der tror sig færdiguddannet, er mere 
færdig end uddannet” (Poul A. Jørgensen)



Og det gør vi så
- Én gang om året

- Når vi samles i Fredericia og drøfter

- øhh, verdenssituationen

”Det er ikke altid størrelsen,

det kommer an på.”

(Ernest Hemingway)



Hverdagen
Driften er noget vi leger:

Vi lægger rammerne 

og overlader det praktiske til

Administrator og husformænd

4 huse – 4 husformænd

Spilleregler:

Skal-opgaver og kan-opgaver



Inspektioner
af feriehusene er en meget populær opgave



Årets gang:
Forventet deltagelse:

4 bestyrelsesmøder

1 inspektionstur

Parasollens årsmøde

Frivilligt:

Husformand – opsyn og ansvar for 
vedligeholdelse

4-års planer giver godt budgetoverblik



Fusion – hvor svært 
kan det være?

Vi har alle de samme opgaver at løse

- Men når vi sammenligner løsningerne kan 
vi ikke se lighederne for bare forskelle / se 
skoven for bare træer

- Det er naturligvis OS, der har den rigtige 
løsning

- Alle de andre gør alting helt forkert

Sådan var det også i kommune-
sammenlægningens første fase.



2003 – 2021

Fra 1 hus til 4 – omsætningen fulgte med op

Internationale erfaringer

Strategi for investering uden lån

Løbende PR og dialog med kunderne i 
butikken: Vi skaber en permanent win-win
situation

Sikre at know-how bliver i bestyrelsen

TAK FOR JERES OPMÆRKSOMHED
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