
Forenings- og
Fritidskonference
2018 

Lørdag den 18. april  
kl. 9.00–18.00

Kom og bliv inspireret til dit fortsatte  
arbejde som frivillig foreningsleder 

Mød andre aktive foreningsledere fra  
det folkeoplysende, kulturelle og frivillige  
sociale foreningsliv, samt lokalråds
medlemmer

Deltag i paneldebat og workshops med  
engagerede og inspirerende oplægsholdere

Arrangør: 
Fritidsudvalget, Frivilligrådet og  
Lokalrådene i Næstved Kommune 

I samarbejde med

Forenings- og 
Fritidskonference
2020

OPLEV
Kulturminister Joy Mogense

n

Jesper Bo Jensen

Carsten Rasmussen

Satiregruppen MAGT

Anders Bisgaard



Jesper Bo Jensen er fremtids-
forsker, og holder eftermiddagens 
fællesoplæg.
Han vil give sit bud på, hvilke vilkår 
foreninger og frivillighed har  
i samfundet, i fremtiden. Som fx  
foreningernes fremtidige rolle(r), 
foreningernes vilkår og krav til 
frivillige og bestyrelser, samt om 
udvikling og hurtige forandringer  
i foreningerne.

Satiregruppen MAGT vil runde 
konferencen af med et under-
holdende show, gennemsyret af 
politisk satire, skæve indfald og stor 
musikalitet, hvor de vil komme med 
skarpsindige og morsomme pointer 
om det civilsamfund, I som frivillige 
foreningsledere er en vigtig del af.

PROGRAM
9.00 Indskrivning + morgenkaffe

9.50  Fælles åbning med velkomst v. Formand for Fritidsudvalget, Torben Stenstrup

10.00  Åbningstale v. kulturminister Joy Mogensen og borgmester Carsten Rasmussen

10.30  Paneldebat  Samspillet mellem de frivillige foreningsledere og politikerne 
  Linda Frederiksen, formand for Kultur- og Demokratiudvalget
 Lars Hoppe Søe, formand for Børne- og Skoleudvalget
  Michael Perch, formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 
 Helle Jessen, formand for Teknisk Udvalg
 Ordstyrer: Anders Bisgaard

11.30 Deltagerne går til første workshop

11.40  Formiddags Workshop – vælg en af syv:

  A) Den gode velkomst og inklusion af udsatte børn og unge v. Camilla Brusvang 
og Tim Christensen

  B) Bedre økonomi i foreningen v. Peter Erkmann

  C) De stærke fællesskaber som inspiration v. Esben Danielsen

  D) Aftenskolerne – betydning, udvikling og potentialer v. Henriette Bjerrum

  E) Fællesskabet mod ensomhed v. Ventilen Fortæller og Ventilen Næstved

  F) Nye stier til naturen v. Michael Krogh

  G) Mere end en kegle på fodboldbanen v. Jacob Yoon Egeskov Nossell

13.00 Frokostpause med sandwich

13.45  Eftermiddags Workshop – vælg en af seks: 

  H) Få flere med, nye aktiviteter og motivationsorienteringer v. Kirstine Schlawitz 
og Maja Damgaard

 I) Tiltræk og fasthold frivillige v. Peter Erkmann

  J) Idrætsfaciliteten som indgang til idræt og fællesskab v. Lasse Lyck

  K) Underrepræsentation: Hvordan får vi alle unge med i fællesskabet?  
v. Deniz Atan

  L) Hvordan søger I støtte til jeres forening? v. Nordeafonden

  M) Hvad er det de gør på Røsnæs? v. Mogens Anholm og Troels BirkKristoffersen 

15.00 Kaffepause / alle går tilbage til Ny Ridehus

15.15  Fælles oplæg v. Jesper Bo Jensen – Fremtidens frivillighed og foreningsliv

16.00 Optræden v. Satiregruppen MAGT 

16.50  Officiel afslutning på konferencen v. Formand for Fritidsudvalget,  
Torben Stenstrup

17.00 Tapas og mulighed for networking i Foyeren

18.00 Tak for idag

Ny energi til alle frivillige  
foreningsledere
Vi glæder os til at se dig og rigtig mange af de andre frivillige, 
der skaber aktiviteter og fællesskab igennem nogle af de  
mange folkeoplysende og frivillige sociale foreninger og  
lokalråd i Næstved Kommune.



A) Den gode velkomst og inklusion af udsatte børn og unge 
v. Tim Christensen og Camilla Brusvang, DGI Storstrømmen
Hvad kan foreningerne gøre, for at skabe rammer, der gør det 
rart at starte som ny? Ofte er det små, simple handlinger, som 
afgør, om vi som nye i en forening har lyst til at komme igen, og 
om vi som frivillige har lyst til at bidrage til endnu en sæson. 

B) Bedre økonomi i foreningen
v. Peter Erkmann, selvstændig foreningsrådgiver
Er økonomien stram i jeres forening? På denne workshop får 
I ideer til, hvordan I kan styrke foreningens økonomi bl.a. ved 
ansøgninger til fonde m.v. Oplægget giver ideer til, hvordan  
I kan skrive en ansøgning til fonde og puljer. 

C) De stærke fællesskaber som inspiration 
v. Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden
Hvordan åbnes stærke fællesskaber - hvordan værtskab,  
organisering og stedet kan blive et boost til at få nye og flere 
med, og løfte og inspirere fællesskaber og foreningsliv. 
Lokale og Anlægsfonden er, med et stærkt udviklingsdrevet 
fokus, med til at skabe byggeri inden for idræt, kultur og fritid 
og uddeler årligt i omegnen af 80 mio. kr.

D) Aftenskolerne – betydning, udvikling og potentialer
v. Henriette Bjerrum, Videnscenter for Folkeoplysning
Aftenskoler er foreninger med helt særlige vilkår og muligheder. 
Vi ser på den rolle aftenskolerne spiller i kommunen. Der tages 
udgangspunkt i undersøgelser af området fra forskellige dele  
af landet og aftenskolernes betydning sættes til debat og 
idéudvikling. 

E) Fællesskabet mod ensomhed
v. Ventilen fortæller og Ventilen Næstved
Ensomhed blandt unge er en voksende udfordring i vores 
samfund. Fællesskaber er noget af det mest effektive til at 
forebygge og afhjælpe ensomhed, og her spiller fritidslivet en 
vigtig rolle. Med udgangspunkt i førende forskning, erfaringer 
fra deltagerne og Ventilens 20-årige arbejde for at gøre ung-
dommen mindre ensom, taler vi om, hvordan man skaber trygge, 
rummelige fællesskaber. 

F) Nye stier til naturen
v. Michael Krogh, Næstved Kommune
Næstved kommune vil skabe en sammenhængende overordnet 
grundstruktur af stier i det åbne land og ruter på vand. ”Vi håber 
at bl.a. foreninger vil koble sig på grundstrukturen med frilufts-
faciliteter og -aktiviteter i bred forstand”. 
Michael Krogh fortæller hvilke muligheder han ser for for-
eningslivet, samt uddyber hvordan foreningerne bliver en del  
af grundstrukturen.

G) Mere end en kegle på fodboldbanen
v. Jacob Nossell, videnscentret Enactlab S/I – født med  
Cerebral Parese
At være med i et fællesskab er essentielt for unge mennesker. 
Men hvad kan foreningerne gøre, når den unge har et særligt  
behov, som gør det svært at indgå i aktiviteten eller i fælles-
skabet på lige fod med de andre?
Jacob Nossell deler ud af sin viden om, og erfaring med, de 
processer, der giver hhv. eksklusion og inklusion, så dem med 
særlige behov, ikke blot bliver ”en kegle på fodboldbanen”.

H) Få flere med  nye aktiviteter og motivationsorienteringer
v. Kirstine Schlawitz og Maja Damgaard, DGI Storstrømmen
Alle dyrker idræt af forskellige årsager, men er I, i foreningen, 
opmærksomme på, hvilke motivationsorienteringer jeres tilbud 
taler til? Nogle er aktive for deres sundheds skyld, andre for 
fællesskabet, nogle for at blive bedre og nogle for at have det 
sjovt! DGI kalder det ”Go-logikker”: Go Fit, Go Together, Go Pro 
og Go Fun. Hvordan kan I sørge for at tale til alle 4 logikker, så 
valget ikke bliver ”Go Home”?

I) Tiltræk og fasthold frivillige
v. Peter Erkmann, selvstændig foreningsrådgiver
Få inspiration til hvordan I, i jeres forening, kan blive bedre til 
at tiltrække og fastholde frivillige i foreningen. Tænker I nogle 
gange, hvordan I kan få flere til at melde sig til fx jeres bestyrel-
se? Så deltag i denne workshop og bliv inspireret til, hvordan  
I kan gøre i jeres egen forening.

J) Idrætsfaciliteten som indgang til idræt og fællesskab
v. Lasse Lyck, Dansk Idrætsforbund
Hvordan kan naboforeninger styrke samarbejdet omkring 
aktivitetsudvikling og fællesskab til gavn for nuværende og nye 
medlemmer? Og hvordan kan de fysiske rammer i højere grad 
understøtte mere attraktive foreningsfællesskaber for endnu 
flere?

K) Underrepræsentation: Hvordan får vi alle unge med  
i fællesskabet?
v. Deniz Atan, Dansk Ungdoms Fællesråd
Foreningslivet oplever en underrepræsentation af udsatte unge 
med færre ressourcer. Men måske disse unge allerede engagerer 
sig i forpligtende fællesskaber, blot under andre former? Måske 
skal de etablerede fællesskaber blive bedre til at åbne sig op? 
Hvordan skaber forskellige former for fællesskab forskellige 
former for underrepræsentation? Hvem tilbyder fællesskaber 
til dem, der ikke er med i dag – og hvordan får vi flere med? 

L) Hvordan søger I støtte til jeres forening?
v. Marie Høstrup Andersen og Henning Dam Heebøll,  
Nordeafonden
Med Lokalpuljen uddeler Nordea-fonden årligt 25 mio. kr. 
til mere end 1.000 lokalt forankrede projekter, som fremmer 
gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Lokalpuljen 
er målrettet aktiviteter, som bidrager til det lokale fællesskab 
og er til glæde for mange i lokalområdet. Kom og hør om fondens 
lokale støttemuligheder og drøft din idé. 

M) Hvad er det de gør på Røsnæs?
v. Mogens Anholm og Troels BirkKristoffersen,  
Røsnæs Lokalråd
Hør to af ildsjælene, der er drivkræfter i ”Røsnæs Udvikling  
og Beboerforening”, fortælle om hvordan de har vendt et land-
distrikt i stilstand til et i udvikling, og hvordan de har formået  
at sætte Røsnæs på landkortet.
Foreningen er lokalråd i Kalundborg Kommune og modtog  
Landdistriktsprisens 2. plads i 2019 for at vise en enestående 
og vedholdende evne til samarbejde om lokal udvikling. De står 
bag det store samskabelsesprojekt Røsnæs Rundt, der er blevet 
til i tæt samarbejde med Kalundborg Kommune.

FORMIDDAGS  
WORKSHOPS 
KL. 11.40–13.00

EFTERMIDDAGS  
WORKSHOPS
KL. 13.45–15.00



MÅLGRUPPE

•  Ledere, instruktører/trænere, bestyrelsesmedlemmer 
m.fl. fra de Folkeoplysende foreninger

•  Skoleledere, undervisere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. 
fra den Folkeoplysende voksenundervisning

•  Aktivitetsledere, frivillige, bestyrelsesmed lemmer m.fl. 
fra de Frivillige sociale foreninger

•  Medlemmer fra lokalrådene

•   Politikere, ledere og nøglemedarbejdere  
i Næstved Kommune med interesse for og  
grænseflade til foreningslivet

•  Øvrige samarbejdspartnere inden for eller  
i tilknytning til foreningslivet

TID 
Lørdag den 18. april 2020
kl. 9.00 – 18.00

STED 
Grønnegades Kaserne Kulturcenter
Ny Ridehus  
Grønnegade 10
4700 Næstved

PRIS 
Deltagerbetaling 100 kr.  
+ egenbetaling ved ønske om mere end  
1 øl/vand/vin, til tapasbuffeten

TILMELDING 
Senest 15. marts 2020 via NemTilmeld på linket  
https://nk02.nemtilmeld.dk/347/ 

OPLYS VED TILMELDING 
• Navn
• E-mail
• Forening og rolle
•  Hvilken formiddags- og eftermiddagsworkshop  

du ønsker
• Evt. særlige behov ifht. forplejning og praktiske hensyn

KONTAKT 
Center for Kultur og Borgerservice  
Foreningskonsulent Margit Bak Grønnegaard
tlf. 2029 1592 eller mbagro@naestved.dk

Formand for Fritidsudvalget Torben Stenstrup på mail: 
torben@stenstrupogko.dk 

PRAKTISKE  
OPLYSNINGER


