
Beretning Parasollen september 2022 

Årets gang 

Bestyrelsen har afholdt i alt 6 møder. Et møde lige efter 
generalforsamlingen sidste år, og 5 møder her i 2022. 
Møderne afholdes dels med fysisk tilstedeværelse og dels virtuelt. 

Den allerstørste opgave for bestyrelsen er at få planlagt seminar med 
relevant nyt og information for jer som deltagere.  
Opgaven er hverken nem, let eller ukompliceret. Der skal afsøges emner, 
der skal tænkes kreativt, og ikke mindst skal der findes indlæg, der kan 
gøre os alle sammen meget klogere eller rigere på viden i forhold til det 
felt, som vi arbejder med som Feriefonde eller feriehusadministratorer. 
 
Udadtil har vi jo blot nogle huse der skal være klare til at modtage gæster. 
Men der er jo heller ikke så enkelt, og der er mange mange forskellige 
opgaver i det arbejde. Det ved I jo alle. 

For bestyrelsen er der også ved at tegne sig en opgave med at få 
Arbejdsmarkedets Feriefond til at forstå hvilket lovsæt der er gældende 
for feriefonde og hvilken form for tilsyns opgave de har med Feriefonde, 
og hvilken størrelse Parasollen er. Mange har modtaget - skal vi kalde det 
utålmodige og fingerpegende bemærkninger fra AFF ift. godkendelse af 
årsregnskaber, AFF’s uklarhed i forhold til uhævet feriegodtgørelse 
(SKATteafregning), og alt for korte tidsfrister i forhold til besvarelse. 

Bestyrelsen påtænker, at AFF er med på et kommende seminar. 

 

For planlægningens skyld i bestyrelsen, har vi udarbejdet et årshjul for 
Parasollen. Det mangler nok lidt afpudsning - men vi er på vej. 
 



I den forgangne periode, har vi også genbesøgt §18b i forhold til det med 
at dele boliger med hinanden - populært kaldet ”to good to go”. 
Herunder afklaring med STAR (Eva Kok). Svaret er entydigt - det er en 
mulighed, og der skal ikke laves vedtægtsændringer. 

 
Feriefondenes muligheder for overlevelse uden at modtage uhævet 
feriepenge er fortsat et stort spørgsmålstegn.  
Er I alle i balance og har en god forretningsform, og kan klare jer uden at 
modtage midler fra uhævet feriegodtgørelse? 

 

Hjemmesiden er fortsat en udfordring, og hermed følger et opråb.  
Bestyrelsen tvivler ikke på, at hjemmesiden har sin berettigelse, men den 
kan udnyttes bedre end I som medlemmerne gør det i dag.  
Vores kommunikation til medlemsorganisationerne går via hjemmesiden, 
og den del fornemmer vi virker efter hensigten. Især efter at bestyrelsen 
er begyndt at lægge korte referater fra bestyrelsesmøderne op under 
nyheder. I må til disse små nyheder meget gerne komme med 
kommentarer og måske endda undre jer over det fremlagte.   

I forhold til nyhedsdelen, som kan læses af alle, og man behøver ikke at 
logge sig på den del – har vi indtrykket af, at den også læses af alle vores 
medlemmer. Det kan bl.a. ses af den respons som vi får på f.eks. 
meddelelse om kontingentindbetaling, og ikke mindst indbydelse og 
tilmelding til seminaret, som igen i år har samlet et betragteligt antal 
deltagere. Uden hjemmesiden var vi næppe blevet så mange. 

Men den del af hjemmesiden, der har overskriften - Ideer og erfaringer – 
kunne udnyttes meget bedre. På næsten alle seminarer har vi hørt efterlyst 
meget mere erfaringsudveksling, og det er her hjemmesiden kunne 
udnyttes meget bedre. 



For at kunne skrive noget under dette punkt, skal man være logget ind som 
bruger i det område, som vi kalder medlemsforum. Og her vil det måske 
være på plads at nævne den opbygning, som vores medlemskartotek 
indeholder. 

Alle tilsluttede feriefonde er oprettet som stammedlemmer – for langt de 
flestes vedkommende med den mail, som feriefonden har, f.eks. 
”Feriefonden@vejle.dk”. Dermed er vi sikret, at Parasollen altid har en 
mailadresse, som vi kan henvende os til. 

Det er således den enkelte feriefond, der er medlem af Parasollen. Hertil 
kommer, at administratorer og bestyrelsesmedlemmer af de enkelte 
feriefonde kan tilmelde sig vores medlemsforum, og dermed ses de 
lukkede sider og ikke mindst gives der mulighed for at skrive indlæg på 
debatsiderne. Men her kniber det gevaldigt. Der er ikke mange som 
udnytter denne mulighed for sparring og netværke med andre feriefonde. 

Man kan tilmelde sig medlemsforum ved at åbne formularen ”Klar til at 
netværke? – Bliv medlem, som du finder nederst på siden ”Ideer og 
erfaringer”. Udfyld med din egen e-mail samt for- og efternavn, og find din 
feriefond i oversigten og klik på denne. Send formularen og inden for kort 
tid modtager du en bekræftelse på dit medlemskab af debatforummet. 

Vi forsøger som bestyrelse så vidt muligt at besvare de få indlæg, som der 
trods alt jævnligt dukker op, men meningen er jo, at det er her at ideerne 
og erfaringerne mellem feriefondene skulle florere. Det har vi konstateret, 
at det er sjældent, at dette sker.  

En ting er, at der på hvert seminar efterlyses mere erfaringsudveksling, 
men det kan bestyrelsen ikke alene levere. Det er op til medlemmerne – 
mulighederne er til stede, de skal blot udnyttes.   

Med baggrund i valget af temaet til Parasollens seminar, så besøgte jeg 
udstillingen Sommerhuse i 100 år i Utzon huset i Aalborg. I mere end 100 
år har sommerhuse været et kreativt frirum for arkitekter. Der var 



eksempler på romantiske, udfordrende, lystbetonede, praktiske og 
upraktiske huse. Og så netop de sidste nye - tiny huse fra bla. BIG – Bjarke 
Ingels. Selve huset Klein A45 stod i atrium gården, og kunne lejes for 
nogle få overnatninger, hvis man havde lyst. Der var også eksempler på at 
bygge sit helt eget hus i hvidt lego. Mere praktisk var der også en ny 
kategori – Zelt Cabin, som er en hybrid mellem en hytte og et telt.  

Os feriefonde og feriehusadministratorer har flest almindelige fritidshuse, 
der kan benyttes af en eller to familier samtidig, er praktiske og som kan 
være rammen om nogle hyggelige dage i familiens eller venners skød.  

Er det mon det, som vi skal blive ved med – eller skal vi udvide 
sortimentet til mindre eller større huse, flytbare huse eller Zelt Cabin. 
Med andre ord – skal vi blive ved med at være så traditionelle – eller skal 
vi udfordre os selv og vores gæster med en større fantasifuldhed? 
 



 

 

 

Tak til bestyrelsen for et godt år. VI har selv kunnet vælge hvor og 
hvordan møderne skulle afholdelse. 
Vi kan konstatere, at i forhold til idégenerering er fysiske møder 
allerbedst for os. 

Tak til alle for jeres deltagelse.. 


