Beretning Parasollen september 2021
Som formand, har jeg fornøjelsen af at aflevere bestyrelsens beretning.
På landkortet i 2020 var Covid 19 den allerstørste udfordring. Ikke kun rent samfundsmæssigt, men også
rent praktisk i forhold til hvordan vi som ”udlejer” kunne servicere vores gæster.
Der var mange spøgrsmål – er der sprittet af, er tallerkener og kopper afvasket, kan lejemålet flyttes og kan
det flyttes igen - og er det muligt at skyde det til næste år, kan jeg få mine penge retur og ????? ….
Spørgmål til salen
Er vi som udbyder at fridtidsboliger/som feriefonde forandrede efter Covid-19. En pandemi, der bredt
forandrede vores hverdag og rejsemønstre??
Hvad har vi lært?
Hvad har vi tabt ?
Hvor mange fik smidt en omsætningsnedgangs ansøgning afsted til Erhvervsstyrelsen?
Hvor mange fik reelt noget ud af det arbejde?
I dag er det alle bekendt, at der i 2020 kom ny lovgivning for feriefonde.
Selve loven blev offentliggjort den 30. juni og trådte i kraft fra 1. september 2020, og med det blev det slut
med STAR som tilsynsmyndighed. I dag er tilsynet overtaget af Arbejdsmarkedets Feriefond.
Ikke en model som bestyrelsen havde set, og faktisk ej heller en som Arbejdsmarkedets Feriefond havde
set.
Med den ny lovgivning var arbejdet for at få indflydelse på selve loven også slut for Parasollens bestyrelsen.
Vi har brugt mange kræfter og meget tid på at få sat aftryk på loven både ved direkte møder og ved at
indgive op til flere høringssvar.
Umiddelbart blev vores største aftryk, at vi hos STAR fandt lydhørighed for modellen ”to Good to go” i form
af at fondenes uudnyttede boliger kan deles mellem de andre fonde. At dele boliger med andre
begunstigede.
Men hver eneste paragraf blev gennemgået, og vi fik fremført de forbehold eller forslag vi havde. Ting, som
vi på seminar før har diskuteret med hinanden og også med vores gode ven Søren Balslev.
Bestyrelsen har forsøgt at undersøge kompetencefordelingen mellem STAR, AFF og Feriekonto. Det er
tydeligt, at hverken AFF eller Feriekonto finder sig tilpas eller har nok kendskab til den verden som er vores.
En feriefond har bedt Parasollen lave en PIXI-udgave af den nye bekendtgørelse. Dette har Parasollens
bestyrelse dog ikke haft ressourcer til. Vi er heller ikke helt overbeviste om nødvendigheden af et sådant
arbejde.
På baggrund af et ønske fra medlemskredsen om at kunne dele rabataftaler til fælles brug, har bestyrelsen
drøftet fordele og ulemper ved at Parasollen annoncere disse rabatter.
Vi ønsker, at medlemmerne skal kunne dele tilbud med hinanden og har derfor oprettet en fane på

hjemmesiden der hedder ”fra medlem til medlem”. Bestyrelsen opsøger som sådan ikke rabataftaler, men
hvis enkelte medlemmer indhenter en sådan til fælles brug, vil den kunne finde plads på vores hjemmeside.
På hjemmesiden vil man også kunne hente inspiration til rengøringsguider, lejekontrakter m.m. hvis
fondene/feriehusadministratorerne har ønsket at dele deres materiale. Send gerne info til bestyrelsen.
Bestyrelsen er begyndt at udsende korte nyhedsbreve efter hvert møde, med information om de
overordnede emner der blev drøftet på mødet. Det håber vi, giver lidt indsigt.
Det er fortsat ingen hemmelighed, at vi i bestyrelsen bruger masser af tid på at sammensætte et program
til vores årlige træf. Det er ikke blevet nemmere med årene.
I forhold til medlemskredsen, er vi tilfredse med de seneste to års udvikling. Der er kommet flere
medlemmer, men der er fortsat et stort potentiale af mulige ”kunder”.
I forhold til Parasollens hjemmeside, så er sandheden, at der er plads til meget mere aktivitet. Den kan vi
som bestyrelse ikke selv opfinde. Men en opfordring herfra til at benytte den mere, også som dialogværktøj
mellem hinanden.
Arbejdsmarkedets Feriefond har på det seneste luftet overvejelser om at stille systemer og administration
til rådighed for de feriefonde, der kan se fordel i at få hjælp til administration af feriepenge. Det handler om
de opgaver, som feriefondene, skal løse, men som ikke vedrører selve ferieformålet. Det kan være
indbetalinger, udbetalinger og bogføring. Feriefondenes bestyrelse kan derfor koncentrere sig om selve
ferieformålet. Der er ikke oplyst noget om økonomien i det. Det er op til enkelte fond at afgøre, om
tilbuddet skal accepteres. Tilbuddet er sendt til ca. 20 fonde.

Hvad ligger der i pipelinen for os?
Reelt ved vi det jo ikke, men samfundet har rettet fokus på bæredygtighed og kildesortering. Hvordan
kommer det til at præge den hverdag, som vi beskæftiger os med?

Tak til bestyrelsen for en helt anderledes periode, hvor de fleste møder har været afholdt på Teams, men vi
kan også - som så mange andre fastslå - at i forhold til idégenerering er fysiske møder allerbedst.
Tak til alle for jeres deltagelse.

