
Vil I gerne have en plan for
rekruttering & fastholdelse af jeres frivillige,

som vil lette dagligdagen, i foreningen?
Så har vi et godt tilbud til JER!

Viborg Idrætsråd & DIF inviterer til:

	 v	Skab jeres egen frivillighedsstrategi
	 v	Eksterne oplægsholdere
	 v	Kickstart strategien via workshops
	 v	Succesforeninger deler erfaringer
	 v	Sparring med lokale foreninger 

FRIVILLIGHED
Rekruttering & Fastholdelse

TEMA



Velkommen til
Viborg Idrætsråd har den glæde at invitere 
alle idrætsforeninger i Viborg Kommune til 
en aktiv temadag om frivillighed 
lørdag den 25. januar 2020.

Ambitionen for dagen er, at I går derfra 
med en strategi og handlingsplan for jeres
foreningsarbejde med frivillighed. På dagen
vil vi introducere redskaber I kommer 
til at anvende på dagen og som også kan bruges fremadrettet. 
Redskaberne er centrale elementer til at lave en frivillighedsstrategi, og 
de kan være med til at give svar på genkendelige udfordringer og mulig-
heder i jeres forening.

Temadagen vil være bygget op omkring følgende fire emner:

Rekruttering Den gode velkomst Fastholdelse Frivillighedsstrategi

Kl. 09.......             ....Kl. 16

Rekruttering
Hvordan gør I det nemt for den 
potentielle frivillige at sige JA til at 
blive frivillig, og har I som forening 
behov for at kigge på frivilligheden 
med nye øjne? Her under første 
punkt på temadagen får I inspira-
tion fra en formand, der har haft 
kolossal succes med at gentænke 
frivilligheden, samtidig får I sam-
men startet det helt konkrete 
arbejde med foreningens egen 
indsats på området. 

Den gode velkomst 
Undersøgelser i DIF viser, at en af 
de store barrierer for både med-
lemstilgang og flere frivillige, hand-
ler om at nye ikke føler sig taget 
godt imod i foreningen. Ganske få 
foreninger arbejder konkret med, 
hvordan de tager imod nye frivilli-
ge og I skal her høre om hvordan 
andre foreninger har arbejdet 
med dette, samtidig får I mulighed 
for at sætte den nye viden i spil ift. 
jeres egen virkelighed.



Fastholdelse
I de foreninger hvor man arbejder 
med at skabe et godt og inklude-
rende miljø, har det vist sig, at der 
er en langt større chance for at de 
frivillige trives og således bliver i 
foreningen. I får input til hvordan 
I arbejder med at skabe sådan et 
miljø hos jer selv, blive skarpe på 
anerkendelsen af de frivillige og 
I vil desuden høre om, hvordan 
andre foreninger har haft succes 
med disse ting.
 

Frivillighedsstrategi
Sidste punkt på temadagen er 
at få samlet ideer og tråde til en 
handlingsplan. Den kan selvfølgelig 
justeres ude i foreningen efter-
følgende, men det er ambitionen, 
at I på dagen får lavet den første 
version af en kommende frivil-
lighedsstrategi for foreningen. 
En strategi og handlingsplan som 
inkluderer de områder som I har 
været gennem i løbet af dagen.  

Foreningsaften den 16. marts 2020
I forlængelse af temadagen er de deltagende foreninger inviteret 
til en aften i marts, hvor vi sammen fejrer jeres indsats, 
resultater og erfaringer i arbejdet med at få 
frivillighed sat endnu mere på dagsordenen hos jer.
Denne aften vil I få mulighed for at høre om 
og dele erfaringer med jeres kolleger i 
de andre foreninger. 



  

Hvornår?
Temadagen foregår lørdag den 25. januar 2020 kl. 9.00-16.00 på 
Søndermølle Kultur- og Naturcenter, Vinkelvej 40, 8800 Viborg.
Foreningsaften foregår mandag den 16. marts 2020 kl. 18.00-21.00 på 
Viborg Teater, Gravene 25, 8800 Viborg.

Der vil være forplejning ved begge arrangementer.

Få mest muligt ud af kurset...
For at få mest muligt ud af temadagen og den efterfølgende
foreningsaften, er det derfor vigtigt at:
 v I deltager med min. 2-3 personer fra jeres forening
 v I deltager i begge arrangementer, altså både den 25/1 og  
           den 16/3-2020.
 v I medbringer en bærbar computer, til udarbejdelse af jeres  
        interne frivillighedsstrategi på temadagen

Pris
Prisen pr. forening vil være kr. 1995,- for deltagelse i begge arrangemen-
ter. Kurset er tilskudsberettiget, og derfor kan 80% af prisen søges hjem 
igen ved Viborg Kommune.

Tilmelding
Tilmelding er nødvendig til Pia Viller Arendt fra Viborg Idrætsråd på 
tlf. nr. 8662 5533 eller e-mail: pia@viborgidraetsraad.dk
Tilmelding senest den 10. januar 2020!

Underviser
Kim Bremer fra DIF - Projektleder – Foreningsudvikling, uddannelse og 
fællesskab samt andre eksterne oplægsholdere.

Viborg Idrætsråd
Skottenborg 12-14

8800 Viborg
86 62 55 33


