
Referat  

Frivillighedskonferencen 2021 – Samarbejde og 
udvikling, 12. oktober. 

Velkomst ved Pilon Foghmar, formand for frivilligt samråd. 

 

Oplæg ved Torben Stenstrup: 

  

Vedhæftet er slides i PDF.  

Her følger lidt hovedpunkter fra oplæget: 

 

I Danmark har vi 100.000 foreninger og ½ million frivillige.  

 

Den attraktive forening er kendetegnet ved åbenhed og plads til nye idéer og 

medlemmer.  

Åbenhed overfor partnerskaber er en god vej til løbende udvikling i foreningen.  

 

Sæt klare mål hvis i ønsker forandring. Lav en plan for hvordan i kan nå målene.  

 

Spørgsmål til drøftelse med sidemand: Hvis i skulle byde ind i et samarbejde hvilket aspekt 

står I så stærkest i?  

Spørgsmålet blev diskuteret og svaret i salen var: Inkluderende og åbne. Der har naturligvis 

været flere svar vi ikke hørte – men spørgsmålet er altid godt at stille i foreningen til 

refleksion over hvor egne styrker ligger.  

 

Pas på med negative fortællinger i jeres forening. Sid ikke fast i historien om at ”alt var 

bedre i gamle dage” eller lignende. Fokuser på det positive – også i de svære situationer.  

 

Partnerskaber handler om at have et fælles mål/ en fælles idé/ noget man er enige om at 

man gerne vil opnå. Man er ligeværdige og begge skal have et udbytte af samarbejde. 

Man kan skabe mere sammen end man kan alene.  

 

Spørgsmål fra Østsjællands Flyverklub om unge som ”hopper” mellem tilbud/aktiviteter. 

Det er dels en problematik at unge flytter fra kommunen når de skal uddannes og dels at 

de ikke forpligter sig til en aktivitet, men hopper fra det ene til det andet (svære at 

fastholde).  

Bedste bud på dette fra Torben er at arbejde mest muligt på at skabe gode relationer – få 

fritidsinteressen til at handle om mere end blot aktiviteten, men også det sociale.  

 

Torbens bud på de vigtiste faktorer for et godt samarbejde: Tag udgangspunkt i 

mavefornemmelsen og hav fokus på udbyttet.  

 

Torbens bud på de vigtiste fejl, som skaber dårligt samarbejde: Mangel på ligeværdighed, 

anerkendelse og respekt.  

 

Oplæg ved Haslev Skakklub ved Henrik Jensen og Kaj Johansen: 

Har opnået ny udvikling i forlængelse af Covid-19.  



Referat  

Haslev Skakklub gik efter første nedlukning sammen med Faxe Skakklub for at deles om de 

større lokaler i Kultunariet. De oprettede desuden medlemmer i online forummet 

chess.com for at være klar til en anden nedlukning.  

Dette har været medvirkende til at tiltrække en ny type skakspillere – dem der godt kan 

lide at spille online og dem der kan lide lynskak. De oplevede at flere aktive tog 

medansvar og der kom nye aktiviteter. Der afholdes nu mesterskaber både online og 

nærskak. 

Samarbejdet mellem de to skakklubber fortsætter bl.a. med et fælles hold der kæmper 

for at rykke op i 2. division.  

 

Det sværeste har været at skifte ældre spillere over til online skak – her menes 

undervisning i hvordan forummet virker.  

 

De nye online spil giver muligheder for at holde på de unge som flytter væk.  

 

Oplæg ved Dalgården – krolf  ved Gerda Brunk: 

Dalgården fik mulighed for at få anlagt en krolf bane, hvilket de takkede ja til. Krolf er en 

blanding mellem kroket og golf, hvor de store kroket kugler skal spilles i hul. Krolf banen 

breder sig over et større område, med forskelligt terræn og underlag.  

 

Den nye aktivitet har givet medlemmer udefra (som ikke kommer fra Dalgården), hvilket er 

positivt. Det har ikke givet anledning til merarbejde i bestyrelsen, da der blot skal betales 

kontingent til Dalgården.  

 

Skiftende vejr giver sjove og spændene udfordringer og krolf bliver derfor aldrig kedeligt.  

Den nye aktivitet har været en succes – og der er generelt stor åbenhed på Dalgården 

for udvikling af nye aktiviteter og idéer.  

 

Opsamling: 

Hvad har i hæftet jer særligt ved? 

Bord 1: Åbenhed som indfaldsvinkel 

Bord 2: Vi oplever at vi gør meget af det (de gode råd fra Torben) men også at vi faktisk 

godt kan blive endnu bedre – f.eks. i forhold til åbenhed.  

Bord 3: Der er skabt ny kontrakt i aften mellem Visens Venner og Ældresagen om at lave et 

musikalsk tiltag. 

Bord 4: Debat skaber samarbejde, så det vil LOF forsøge at skabe mere af.  

Bord 5: Den positive tone – drop de negative historier. Det giver en meget bedre energi. 

 

Benny Agergaard afslutter med det han har hæftet sig særligt ved i løbet af aftenen:  

Gå ind i samarbejdet med hjertet og der hvor drivkraften er.  

Husk ligeværdighed. 

Selv om corona har givet benspænd, har den også været grobund for positiv forandring 

og udvikling.  

 

Frivilligt Samråd takker for en god konference.  


