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1. Hjemmeside
Frederiksborg Boligselskab har drøftet muligheden for at blive mere synlige overfor beboerne
og i lokalmiljøet og samtidig højne informationsniveauet for boligsøgende. Etablering af en
hjemmeside for boligorganisationen og afdelingerne kunne være en del af løsningen.
KAB har udviklet en hjemmesideløsning, der kan tilpasses boligorganisationens og afdelingers behov og ønsker til en lokal hjemmeside.
Løsningen kommer med nogle foruddefinerede menupunkter, hvor boligorganisationen selv
skal udfylde indholdet. Boligorganisationen kan ændre menuerne hvis det ønskes. Boligorganisationen kan desuden vælge mellem forskellige funktioner som kalender, opslagstavle,
nyhedsmodul, billedgalleri m.m., og der er mulighed for selv at koble til og fra.
Der er lagt vægt på, at det er en løsning, der er nem at vedligeholde og oprette indhold i.
Den 30. juni 2014 blev der afholdt et informationsmøde i KAB, hvor hjemmesideløsningen
blev fremvist. På mødet deltog formanden, Anette Fogh.
Prisen for hjemmesiden er på ca. 25.000 kr.
Det indstilles,
at organisationsbestyrelsen drøfter og træffer beslutning om etablering af en hjemmeside og
bevilger 25.000 kr. fra arbejdskapitalen til etablering af en hjemmeside for Frederiksborg Boligselskab.
Organisationsbestyrelsen drøftede ønsket om etablering af en hjemmeside, hvor alle referater fra
afdelingsmøderne kan ses.
Jette Nørskov oplyste, at Havrevangen har deres egen hjemmeside, så der skal arbejdes på en model, hvor der eventuelt kan linkes til denne fra Frederiksborg Boligselskabs hjemmeside.
Når Kommunikationsområdet i KAB har et udkast til hjemmeside og opbygning klar, vil bestyrelsen gerne have en demonstration af dette.
Organisationsbestyrelsen besluttede, at der skal etabeleres en hjemmeside for Frederiksborg Boligselskab og besluttede, at udgiften på 25.000 kr. dækkes af arbejdskapitalen. Det årlige abonnement
på 1.850 kr. dækkes af boligorganisationens budget.
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