
FRIVILLIGHEDSPOLITIK FOR
BOLIGAFDELINGEN HAVREENGEN

Dette er et eksempel på en 
frivillighedspolitik, der skal tjene som 
inspiration til almene boligforeninger.



Beboerne i centrum

Beboerne er det vigtigste i vores boligafdeling. 
Det er beboerne, som i fællesskab skal løfte 
opgaverne. Vi tror på, at det skal være sjovt 
at være frivillig hos os. Det mener vi, at 
frivillighedspolitikken kan være med til at 
sikre. Frivillighedspolitikkens hovedformål 
er derfor at fremme samarbejdet mellem 
alle beboere, som ønsker at bidrage til 
fællesskabet og hjælpe til i Havreengen. 
Derudover vil vi gerne tydeliggøre, at der er 
forskellige måder at bidrage til fællesskabet 
på, og man kan være frivillig i det omfang, 
man har tid og lyst til. Eksempelvis kan man 
hjælpe til ved arrangementer eller ved at sidde 
i boligafdelingens bestyrelse. Begge dele er 
vigtigt.

Formålet med frivilligpolitikken 

Formålet med frivilligpolitikken er at sikre 
en fælles forståelse for det frivillige arbejde 
i Havreengen. Politikken giver et overblik 
over, hvad det vil sige at være frivillig i 
Havreengen samt et indblik i vores værdier og 
målsætninger. Samtidigt beskriver den, hvad 
du som frivillig kan forvente af boligafdelingen, 
og hvad boligafdelingen til gengæld forventer 
af dig som frivillig.

Mission og værdier

Havreengens absolut fornemmeste opgave er 
at sikre gode og sunde boliger med glade og 
tilfredse beboere. Det mener vi, at vi gør bedst 
ved at inddrage beboerne aktivt i udviklingen af 
boligafdelingen. 

Derfor vil vi i Havreengen:

• Anerkende og respektere de frivilliges 
betydning for boligafdelingen. Både dem 
som har ledet en aktivitet og dem som 
løser enkeltstående opgaver (eksempelvis 
de som altid medbringer kage til 
arrangementerne).

• Fremme mangfoldighed og åbenhed. Der 
er plads til alle og vi ser forskellighed som 
en styrke. På den måde bliver vi klogere, vi 
kan trække på forskellige kompetencer og 
udvikle gode idéer sammen.

• Styrke åbenheden og det gensidige 
kendskab mellem beboerne og 
afdelingsbestyrelsen. Dette kan blandt 
andet ske ved sociale arrangementer 
og samarbejde om konkrete opgaver i 
boligafdelingen. 

• Synliggøre og øge beboernes kendskab til 
bestyrelsen og mulighederne for at blive 
frivillig. Det er vigtigt, at alle beboere ved, 
hvem de kan gå til med spørgsmål eller 
forslag til nye tiltag. 

• Udvikle og skabe rammer for netværk 
i boligafdelingen. På denne måde kan 
samarbejdet styrkes og der udveksles 
erfaringer mellem beboerne, hvilket kan 
være med til at skabe et trygt boligliv. 

• Styrke de frivillige kompetencer – både 
for dem der er frivillige i bestyrelsen og 
de, som er frivillige udenfor bestyrelsen. 
Vi har brug for forskellige kompetencer og 
vil gerne styrke idéudvikling, planlægning, 
gennemførelse og evaluering af aktiviteter 
og projekter i boligafdelingen.



Hvad forventer Havreengen af dig?

Det skal være sjovt at være frivillig i 
Havreengen, og vi mener, at arbejdet bedst 
drives, hvis man er motiveret og hygger sig 
med det. Men hvis opgaver skal løses og 
projekter gennemføres, forventer vi også noget 
af hinanden og at aftaler overholdes.  
 
I boligafdelingen Havreengen forventer vi 
derfor:

• At du deltager aktivt i dine opgaver

• At du arbejder i overensstemmelse med 
Havreengens værdier 

• At du så vidt muligt holder dig orienteret 
om, hvad der sker i boligafdelingen

• At vi kan kontakte dig på mail og via 
Facebook

• At aftaler overholdes både tidsmæssigt og 
kvalitetsmæssigt i det omfang, som det er 
aftalt

• At du siger til, hvis du bliver forhindret i at 
løse en opgave, du har påtaget dig

• At du har lyst til at gøre Havreengen til et 
bedre sted at bo

Med ovenstående frivillighedspolitik, som 
er udarbejdet i et samarbejde mellem 
bestyrelsen, de frivillige og beboerne, håber 
Havreengens bestyrelse, at beboerne føler sig 
bedre klædt på til det frivillige arbejde.  
 
Har du spørgsmål til frivilligpolitikken, er du 
altid velkommen til at kontakte Havreengens 
bestyrelse.

På vegne af boligafdelingen
Havreengens bestyrelse 

_____________________________________ 
 
Jens Jensen, Afdelingsformand

Hvad får du ud af, at være frivillig i 
Havreengen?

Som frivillig i Havreengen er du med til at 
skabe en vedkommende og god boligafdeling. 
Du er med til:

• At gøre en forskel både hos dig selv og 
dine medbeboere. En forskel som kan ses 
og mærkes til hverdag. 

• Du får mulighed for at få ansvar for givende 
projekter og udvikle kompetencer i alt 
fra organisering og koordinering til mere 
praktiske og håndværksmæssige gøremål. 

• Du får et stort netværk ved at indgå i 
en masse relationer, får medindflydelse 
i boligafdelingen, hvor du udvikler dit 
netværk og får gode oplevelser med dine 
medbeboere. 

• Der er støtte og opbakning at hente 
fra bestyrelsen og dine medfrivillige til 
udarbejdelsen af opgaverne. 

• Du får mulighed for at iværksætte nye 
initiativer og komme med forslag til nye 
projekter. 

• Du får et frivillighedsbevis som 
dokumenterer dit frivillige arbejde – det 
kan du bruge til jobsøgning mv.

• Mulighed for kurser og uddannelse 
indenfor sociale forhold, økonomi, 
projektledelse, planlægning, 
bestyrelsesarbejde og boforhold.


