
Workshop om foreningsudvikling 

Dialogmøde  m. FOU-Foreninger  d.  27.  September 2018 

 



 

 

”Foreninger , der åbner sig mod omverdenen, bliver 

attraktive og får lettere ved at tiltrække opmærksomhed i 

form af frivillige, medlemmer, samarbejdspartnere, fonde, 

politikere, virksomheder, journalister mv. Det er sjovere, 

lettere og mere meningsfyldt at være med i en åben, 

blomstrende forening end i en forening, der lukker sig om 

sig selv” 

    Fra bogen Forening i forandring, side 17-18   

 



…Hvad vil det sige at foreningsudvikle? 

Det kan være at: 

 

 Nytænke organiseringen eller opgaveløsningen  

 Udforme en ny strategi for at ramme jeres medlemmer 

 Lave en hjemmeside eller Facebook side 

 Rekruttere frivillige med et nyt fokus 

 

 



Hvordan kommer man i gang? 

Forudsætningen for forandring er, at der er enighed om at 

arbejde mod nye mål og udvikling i foreningen.  

 

 Snak om jeres mål: 

 Vil I gerne have flere frivillige? 

 Øge medlemstallet? 

 Styrke foreningens økonomi? 

 Nye aktiviteter? 

 Nytænke organiseringen?  

 …Eller noget helt andet! 

 

 Målene skal være: 

 Målbare 

 Ambitiøse & realistiske  

 Tidsbestemte  

  

 



”Forandringsfolkene kan opfattes som løsgående missiler, 

der smider alt arvegodset over bord og løber efter nye 

muligheder. Bevaringsfolkene kan opfattes  som 

konservative, stædige, gamle mænd, der krampagtigt 

holder fast i svundne tiders højdepunkter. Der er brug for 

begge fløje for at sikre, at foreningen kigger frem, og 

samtidig husker på, hvor den kommer fra, og hvad den 

kigger efter i fremtiden.” 

 

Fra bogen Forening i forandring, side 21 

 

 



Summeøvelse 

Sæt jer sammen to og to og snak om hvilke områder, der 

kan nytænkes/udvikles på i jeres forening.  

 

… Og snak også gerne om mulige emner til fremtidige 

kurser! 



Opsamling på summeøvelse 

…Hvad snakkede I om? 



Haslev Kegleklub  
 
–  deltog på foreningsudviklingsforløb 2018/2019 

 Hvordan har foreningens oplevelse været af 
udviklingsdagene? 

 

 Hvad har foreningen fået ud af deres individelle forløb 
med Peter? 

 

 Hvad byder fremtiden på? 

 

 

 

 

Besøg dem på www.haslevkegleklub.dk eller på Facebook   

http://www.haslevkegleklub.dk/


HUSK… at vi holder følgende kurser i efteråret  

Facebook kursus  

– få hjælp til at komme i gang med foreningens facebookside 

 

• Hjælp til oprettelse af konto eller foreningsside 

• Viden om markedsføring af foreningen gennem Facebook  

• Hvad kan mediet? 

• Hvordan laver man opslag og hvad får man ud af ud det? 

• Hvem vil I gerne fange med jeres opslag? 

• Og meget mere…   

 

Kurset tilpasses efter jeres kendskab til Facebook 

 
Tid og sted: 
 
Torsdag d. 11. oktober kl. 18-21 på Haslev Bibliotek 
 
Torsdag d. 22. november kl. 18-21 på Haslev Bibliotek 



HUSK… at vi holder følgende kurser i efteråret  

Foreningsudviklingsforløb m. Peter Erkmann 

– Sæt fokus på udviklingen 

 

• Hvordan fastholder man bedst sine nuværende  frivillige og 
medlemmer? 

• Hvordan tiltrækker med nye?  

• Få inspiration til bestyrelsesarbejdet og fif til opgavefordeling 

• Og meget mere… 

 
Tid og sted: 
 
Lørdag d. 17. november kl. 9-16.30 
 
Lørdag d. 2. februar kl. 9-16.30 

 



Spørgsmål? 


