
1. KAB’s beboerophold 2016 

KAB afholder igen i år beboerophold for familier og seniorer. I 2015 

havde opholdene i alt 147 deltagere, heraf deltog 66 via tilskud fra 

Arbejdsmarkedets Feriefond. Også i 2016 vil KAB ansøge 

Arbejdsmarkedets Feriefond om midler hertil.  

 

Samlet pris 

Den samlede pris for deltagelse på KAB´s beboerhold, dvs. beboerens 

egenbetaling plus tilskud fra boligorganisationen, udgør i alt 4.900 kr. 

for deltagelse på seniorophold og for deltagelse på familieophold er 

prisen i alt 4.600 kr. for voksne og 2.800 kr. for børn.   

 

Egenbetaling  

I 2016 er prisen for deltagelse på Senioropholdet i alt 3.900 kr. i 

egenbetaling.  Det dækker udgiften til en uges ophold på Hotel 

Storebælt i Nyborg.  Det er ikke muligt at opnå tilskud fra 

Arbejdsmarkedets Feriefond til seniorhøjskolen. Egenbetalingen for 

deltagelse på Familieopholdet vil i 2016 udgøre i alt 3.600 kr. for 

voksne og 1.800 kr. for børn.  

 

Tilskud fra boligorganisationen  

Den enkelte boligorganisation kan - i lighed med tidligere år - gennem 

tilskud til afvikling af selve opholdene, reservere det antal pladser, 

boligorganisationen vil råde over på de i alt to beboerophold. 

Boligorganisationens tilskud er med til at finansiere transport, 

udflugter og specielle foredrag, nedbringelse af deltagernes 

egenbetaling for opholdet, omkostninger ved deltagelse for de 

deltagende ledere m.v. Boligorganisationerne er dermed med til at 

sikre, at familier og seniorer, der ellers ville have vanskeligt ved at 

afholde ferie, får mulighed for et sommerophold med andre beboere 

fra KAB-fællesskabet. 

 

Boligorganisationens pris vil være op til 1.000 kr. pr. plads i 2016, 

afhængig af de faktiske omkostninger pr. deltager. 

 

I 2015 deltog ingen beboere fra Boligselskabet Sortemosen med 

egenbetaling eller via Arbejdsmarkedets Feriefond. 

 

Bilag Koncept for KAB´s beboerophold 

 

Det indstilles,  

at organisationsbestyrelsen beslutter 

 at beboerne i Boligselskabet Sortemosen skal have 

beboeropholdene tilbudt med et tilskud på indtil 1.000 kr. pr. 

plads. 



 at boligorganisationen beslutter, hvor mange familiepladser og 

seniorpladser den ønsker at råde over. 

 


