
Forslag til generalforsamlingen 
Jeg foreslår, at generalforsamlingen opfordrer Helen og Ulrik til at overdrage ejerskabet af Facebook gruppen 
”Bovieran NærHeden” til foreningen, hvor de samtidig opfordres til at fortsætte som ordstyrere af gruppen. 
 
 
Forskel på ejer, administrator og ordstyrer af Facebook grupper: 
 

 Ejer Administrator Ordstyrer 

Nedlægge gruppen ✔   

Gøre et andet medlem til administrator eller ordstyrer ✔ ✔  

Fjerne en administrator eller ordstyrer ✔ ✔  

Administrere gruppeindstillinger (f.eks. ændre 
gruppenavnet, coverbilledet eller privatindstillingerne) 

✔ ✔  

Godkende eller afvise medlemsanmodninger ✔ ✔ ✔ 

Godkende eller afvise opslag i gruppen ✔ ✔ ✔ 

Fjerne opslag og kommentarer til opslag ✔ ✔ ✔ 

Fjerne og blokere personer fra gruppen ✔ ✔ ✔ 

Fastgøre eller frigøre et opslag ✔ ✔ ✔ 

 
 
Begrundelse 
Jeg er overbevist at Facebook gruppen vil spille en stadig større rolle for vores bofællesskab i tiden som 
kommer, og derfor mener jeg, at det er vigtigt at ejerskabet af gruppen ligger hos foreningen. 
 
Helen og Ulrik har gjort en rigtig god indsats med at få etableret Facebook gruppen, og derfor håber jeg også, at 
de vil fortsætte som ordstyrere af gruppen. 
 
I hverdagen vil det ikke gøre nogen praktisk forskel, men principielt bør foreningen have ejerskab af de 
dokumenter og sociale platforme, som har betydning for foreningen. 
 
Derudover er der hensynet til GDPR, hvor vi som forening ikke kan tillade os at lægge personfølsomme data, 
som navn og tlfnr ud på en privatejet Facebook gruppe, uanset hvordan gruppens sikkerhedsindstillinger står og 
om det er en lukket gruppe, hvor vi står lidt friere, hvis gruppen er ejet af foreningen (GDPR skelner ikke mellem 
om en privat gruppe kun tillader medlemmer af en forening at være medlemmer, der kigges udelukkende på, 
hvem som er ejer af gruppen). 
 
Jeg vil til sidst også lige nævne, at jeg har forelagt Helen og Ulrik mit forslag, og de ser positivt på det, og vil 
følge generalforsamlingens indstilling. 
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