
Tillid – Nærvær – Engagement

HJEMMESIDE TIL FORENINGEN
Gør bestyrelsesarbejde lettere og hurtigere 

og optimer kommunikationen til beboerne

Nyropsgade 13, 1., 1602  København V · Telefon: 33 38 11 11 · Telefax: 33 38 11 10 · info@boadm.dk



DOKUMENTBIBLOTEK 
Boligadministratorerne vedligeholder og opdaterer dokumentbibliotekerne, så nuværende og kommende dokumenter 

(f.eks. referater, vedtægter m.m.) er tilgængelige her – helt uden arbejde for bestyrelsen. Fremover har beboere og 

bestyrelse derfor adgang til et opdateret bibliotek med foreningens dokumenter via hjemmesiden.

 

FORDELE FOR ALLE PARTER
Uanset om man er beboer eller bestyrelse, opnår man fordele ved foreningshjemmesiderne. 
Da siderne kan anvendes af alle helt uden krav til særlige it-færdigheder, kan nye bestyrelses-
medlemmer hurtigt sætte sig ind i brugen heraf. Foreningshjemmesiderne giver herudover 
følgende fordele: 

BESTYRELSE

●  Adgang til dokumenter – også i lukket bestyrelsesforum

●  Profilerer foreningen
●  Sparer tid

●  Letter kommunikationen

●  Sikrer data ved ændringer i bestyrelsen

●  Nemt for alle at bruge

●  Sikkert system med løbende support

BEBOERE

●  Nem adgang til dokumenter døgnet rundt

●  Let at følge med i beboernyheder

●  Nyheder direkte pr. mail

●  Opslagstavle til let kommunikation med naboer

●  Se fotos m.m. fra området

●  Reducerer portoudgifter

●  Intranet

BOLIGER TIL SALG
Opret let og hurtigt boliger til salg på hjemmesiden. Der kan tilknyttes dokumenter og 

links til ejendomsmæglere, hvor der kan læses mere om boligen. På den måde hjælpes 

salget godt på vej.
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● OPSÆTNING OG ETABLERING: kr. 1.250,- (engangsinvestering)

● SUPPORT, HOSTING OG BACK-UP: Kr. 145,- pr. måned.

● VALGFRIT: Eget domænenavn (med mulighed for e-mails): Kr. 150,- / år.

 (alle beløb er inkl. moms)

INVESTERINGEN
Få det hele for ganske lidt 

OM FORENINGSHJEMMESIDERNE
Foreningshjemmesiderne er designet af Prosedo, der har erfaring fra it- og webbranchen, fra ejendomsadmini-

strationsselskaber, medievirksomheder med mere.

Første version af foreningshjemmesiderne har været i drift i flere år. Erfaringerne fra første version er inddraget 

under udviklingen af den nuværende version.

Foreningshjemmesiderne er videreudviklet til et af markedets bedste standardiserede hjemmeside systemer. 

Omdrejningspunktet er, at det skal være ligeså let at redigere hjemmesiderne, som det er at sende en mail samtidig 

med, at det skal gøre bestyrelsesarbejdet lettere og hurtigere. Der er i dag over 400 foreningshjemmesider i drift.

 

●  Velkendt og gennemtestet produkt
●  System der følger med tiden
●  Leverandør der kender til foreninger
●  Sikre servere (godkendt af pwc, KPMG m.fl.)

●  Daglig backup
●  Adgang til hjælp og support
●  Hjemmeside specielt til foreninger
●  Hurtige beboerafstemninger

FLERE FORDELE - HAR DU DEM I DAG?

BESTYRELSESFORUM OG WEB-ADMINISTRATION
I det lukkede bestyrelsesforum giver Boligadministratorerne bestyrelsen direkte adgang til foreningens økonomi og 

andre relevante foreningsoplysninger. Foreningens bestyrelsesmedlemmer er derfor ikke mere end et par klik væk 

fra foreningens bogføring, perioderegnskaber, beboeroplysninger af restancelister med mere. Web-administrationen 

gør bestyrelsesarbejdet lettere, hurtigere og supplerer det daglige samarbejde mellem administrator og bestyrelse. 

Bestyrelsesforummet fungerer som bestyrelsens eget intranet, hvor der kan deles oplysninger, oploades referater, 

arrangeres møder og lignende. 



Gør bestyrelsesarbejde lettere og hurtigere 
og optimer kommunikationen til beboerne

Nyropsgade 13, 1., 1602  København V · Telefon: 33 38 11 11 · Telefax: 33 38 11 10 · info@boadm.dk

Vi hjælper meget gerne, hvis du har spørgsmål

eller brug for hjælp!

Kontakt blot en af nedenstående:

Allan Rigelsø
33 38 11 14
ar@boadm.dk

Christian Ringbæk
22 43 96 50 
christian@prosedo.dk




