FOR ALLE FRIVILLIGE OG AKTIVE BORGERE

Kom og hør oplægsholdere fra lokale foreninger, samt fra DGI/DIF, FDF, fonde.dk og
Tønder Kommune mv., og få den nyeste viden og værktøjer til at udvikle din forening og
din aktivitet. Du kan ligeledes møde andre frivillige fra andre foreninger. Høre de gode
historier og blive inspireret. Du kan vælge ét modul eller flere. Du bestemmer selv.

09.00 - 09.30
09.30 - 09.40
09.40 - 10.15
10.20 - 11.05

11.05 - 11.25
11.25 - 12.10

12.10 - 12.40
12.40 - 13.25

13.25 - 13.45
13.45 - 14.30

Kl. 14.30

Kaffe, morgenbrød og registrering
Velkomst og præsentation af dagens program ved Keld Stenger, Formand for Folkeoplysningsudvalget
Bevæg dig for livet – taler og underskrivelse af visionskommuneaftalen
Den gode modtagelse
Hvis uheldet er ude
Hvad gør vi når uheldet er ude? På dette modul vil din forening blive Er din forening skarp på den modtagelse som potentielle nye
medlemmer og frivillige ønsker?
klar på hvad I skal gøre, hvis der sker uheld i foreningsregi.
Modulet henvender sig primært bestyrelsesmedlemmer, trænere og Workshoppen henvender sig til de frivillige, som modtager nye
medlemmer første gang, og til de foreninger som vil gøre mere
instruktører.
ud af god modtagelse.
Oplægsholder: Dan Bugslag, DGI
Oplægsholdere: Stine Søndergaard, DGI og Ellum Rideklub
Netværk / rokade
Netværk / rokade
Det sociale fællesskab
Arbejdsfordeling
Det sociale fællesskab betyder rigtig meget i foreningerne og det
Har de frivillige i din forening alt for mange opgaver? Har din forsamme gør det for dem som i dag ikke er aktive i foreningslivet. I
ening svært ved at rekruttere frivillige? I denne workshop sætter
denne workshop sættes der fokus på hvordan det sociale fællesskab
vi fokus på at arbejde smartere og hvordan vi kan bruge det til at
kan blive bedre og hvad I som forening kan gøre.
rekruttere frivillige.
Modulet henvender sig både til bestyrelsesmedlemmer, træneren og
Modulet henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, men kan være
intruktøren.
interessant for frivillige, som samarbejder med andre frivillige
i foreningen.
Oplægsholdere: Janne Bonde, DGI og Mette Greve, Agerskov UF
Oplægsholdere: Ronni Rix Back, Tønder Kommune
og Tove Tersbøl, Emanuel
Frokost / netværk / rokade
Frokost / netværk / rokade
Det gode forældresamarbejde
Persondataforordningen
Har din forening svært ved at motivere forældre til at give en hånd
Hvordan lever den nye persondataforordning i din forening og
med, eller vil I blot være endnu bedre til det?
hvordan kan din forening arbejde bedre og nemmere med personWorkshoppen henvender sig primært til de frivillige, som har
dataforordningen?
forældrekontakt, som instruktører, trænere mv.
Modulet henvender sig til de frivillige som har med medlemmers
og frivilliges data at gøre.
Oplægsholdere:
Sune D. Albrechtsen, DGI og Aksel Sørensen, FDF Toftlund
Oplægsholdere: Paw Nyby, PwC og Klaus Ravn, Kolding KFUM
Netværk / rokade
Netværk / rokade
Nye trends
Fundraising
Hvad er de nyeste trends indenfor aktiviteter, og hvilke nye tilgange
Vil din forening være skarpere på fundraising og vil I høre mere om
indenfor kamp og træning er med til at fastholde medlemmerne og
de muligheder, som er på fonde.dk?
rekruttere nye?
Workshoppen henvender sig til de frivillige som arbejder med
Modulet henvender sig til alle frivillige.
fundraising eller gerne vil i gang med fundraising.
Oplægsholder: Rasmus Munch, Fonde.dk
Tak for i dag

Oplægsholder: Ronni Rix Back, Tønder Kommune

Tilmelding senest 31. oktober 2018
med dit navn og evt. forening
til Ronni Rix Back på sms
+45 51 68 00 73 eller
mail: pokof@toender.dk

Bevæg dig for livet
I dette modul bliver du og din forening klogere på hvad Bevæg dig
for livet kan betyde for din forening og hvilken rolle din forening kan
spille sammen med Tønder Kommune og Bevæg dig for livet.
Oplægsholder: Esben Thøstesen, Bevæg dig for livet

Netværk / rokade
Mindre spam, bedre information
Modtager din forening mange mails? I denne workshop er det
muligt at byde ind med, hvordan vi kan forbedre den informationsflow, som mange foreninger oplever.
Dette modul henvender sig til frivillige, som modtager mails fra
kommunen, DGI, DIF og andre forbund mv.
Oplægsholdere:
Kia Fog Kristensen, Tønder Kommune og Mikkel Hansen, DGI

Frokost / netværk / rokade
Rekruttering af unge
Hvad skal vi være opmærksomme på, når vi gerne vil rekruttere
unge? Og hvad kan vi gøre for at få de unge til at blive frivillige?
Workshoppen henvender sig til frivillige, som gerne vil blive bedre
til at rekruttere de unge.
Oplægsholdere: Ronni Rix Back, Tønder Kommune
og Andreas Jung, Tønder Seminar Volleyball
Netværk / rokade
WannaSport
Hvad er WannaSport og hvad kan vi bruge det til? Hvordan kan vi
bruge det til at udvikle vores forening og synliggøre os selv?
Modulet henvender sig til alle frivillige.
Oplægsholdere: Kristoffer Riddersholm, Fredericia Kommune
og Kia Fog Kristensen, Tønder Kommune

