
Tommy Laursen
Formand

Koldingbibliotekerne

Kolding for ansatte ved Kolding Kommune 
(Kolding Feriefond)



Hvordan er vi strikket sammen:
Bestyrelsen  
Kommunens ledelses repræsentant – hjælper med bl.a. juridiske spg.

Administrator

Rådhusbetjent – håndtere nøgler.
Betaler for timer til håndtering at regninger og regnskab hos 
kommunen. (EAN regninger)

Et antal administratorer ud i landet.



Boliger:
3 x København
1 x Berlin
2 x Lalandia
1 x Søhøjlandet
1 x Rømø
1 x Fanø
4 x østkyst
4 x vestkyst

17 ferieboliger i alt



Hvordan ser hverdagen ud for os:
På et strategiseminar i 2018 besluttede vi rammerne, hvorunder vi vil drive vores 
”virksomhed”, nu hvor vi er ”tvunget” til selv at tjene vores penge selv.
Vi besluttede os for at arbejde med forskellige strategier:

1. Udlejningsstrategi (Salgsudvikling)

2. Markedsudvikling – øge kendskab til Feriefonden

3. Kapitalstrategi – køb og salg af boliger

4. Omkostningsminimeringsstrategi – effektivisering og besparelser

5. Samarbejdsstrategi – er vi ikke rigtig kommet i gang med endnu



Som udgangspunkt regner vi ikke med nogle udhævede feriemidler og har ikke 
gjort det i nogle år.

• PR
• Hæve udlejningsprocenten
• Udbred kendskabet til feriefonden
• Plakater
• Flyers

• Kigge på de faste udgifter.
• Hvor kan vi spare, hvad er laveste fællesnævner.
• Evt. finde andre aktører.

• Kigge på/justere i variable udgifter.
• El – søgt om reduceret elafgift.
• Renovere vi kigges der på om det giver mening med energivenlige tiltag.

• Der hentes flere tilbud selv på mindre reperationer/renoveringersopgaver.
• Vi har fået oprettet dankort til fonden, så det er muligt at handle på nettet.
• Vi blevet tilhænger af rød og gul pris.



Hvad gør vi for at sikre en høj herlighedsværdi.
• Automatisering
• Bookingsystemet er trimmet = brugerne kan selv = fonden bruger ikke tid på bookinger.

• Der er adgangskontrol/varmestyring i de fleste huse = valgfri ankomst.

• Tilbyder velfungerende internet.

• Smart TV som er koblet på nettet = man kan have sine egne streaming tjenester med.

• Ferieboligerne skal fremstå som ”nye” dette skal gerne give brugerne lyst til at komme igen.

• Vi forsøger at holde bookingsystemet opdateret med relevante oplysninger om de forskellige 
boliger/område, så man inden booking kan orientere sig, herunder bl.a. plantegninger.

• Sørger for at de billeder som bruges i bookingsystem svarer til det man ser når man kommer i en given bolig.

• Tilstræber at have tidsvarende billeder af området/seværdigheder som kan få brugerne til at booke.
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