
IKC Ledernetværk
Styrk samarbejdet med bestyrelsen og skab grundlaget for bedre beslutninger  

08. - 09.10.2018



PROGRAM MANDAG 

09.30 – 10.00 Ankomst og morgenmad
10.00 – 11.00 Velkomst og forventningsafstemning 
11.00 – 13.00 Elementerne i god ledelse og samarbejde
13.00 – 14.00 Frokost 
14.00 – 15.00 Forhold som kan udfordre det gode samarbejde
15.00 – 17.00 Afklaring af roller og samarbejde mellem bestyrelse og ledelse
17.00 - 19.00 Teamprocesser og elementerne i gode beslutninger
19.00 – 20.30 Aftenmad 
20.30 - ? Netværk 



PROGRAM TIRSDAG 
07.30 – 08.00 Morgenmad
08.00 – 08.30 Opsummering fra mandag 
08.30 – 09.30 Elementerne i et godt samarbejde
09.30 – 10.15 Fra enkeltsagsbehandling til politikker, mål og rammer som 

ledelses- og styringsværktøj 
08.30  - 09.30 Elementerne i opbygning af et godt bestyrelsesmøde
10.15 – 11.15 Motiverende målformuleringer
11.15 – 12.00 Dagsorden og sagsfremstillinger 
12.00 – 13.30 Vidensledelse og årsplan 
13.30 – 14.30 Frokost og afslutning 



HVAD KAN GØRE BESTYRELSESARBEJDET 
VANSKELIGT?
• Manglende viden og afklaring omkring bestyrelsens rolle
• Manglende afklaring af de gensidige roller i bestyrelsen
• Manglende formuleringer af krav til hinanden.
• Bestyrelsen ser sig selv som frivillig
• Ønsket om konsensus og bevarelse af den gode stemning 

sættes over behovet for rigtige beslutninger 
• Manglende viden om professionelt bestyrelsesarbejde – man 

reproducerer kulturen fra de små frivillige foreninger
• Manglende skriftlige struktur på bestyrelsesarbejdet i klubben, 

som grundlag for samarbejdet. 



Kan i genkende disse forhold sig i jeres 
bestyrelse? 

Hvilke krav stiller udviklingen til 
fremtidens bestyrelsesmedlemmer?

Hvor udfordres jeres bestyrelses- og 
udvalgsarbejde af udviklingen? 



HVORFOR DET ER NØDVENDIGT AT ARBEJDE AKTIVT 
MED UDVIKLINGEN AF BESTYRELSER I 
SPORTSSEKTOREN
Bestyrelser i nonprofit organisationer udsættes ikke løbende for ”pizzatesten”

– derfor kan uhensigtsmæssige former for samarbejder overleve i meget 
langt tid uden at blive konfronteret med deres ineffektivitet  
Det er derfor vigtigt at bestyrelsen aktivt arbejder med sig selv med jævne 
mellemrum 



Hvem har opgaven med at styrke 
samarbejdet ? 

Det har du og din formand

Og hvis din formand er en 
del af opgaven må du selv 
i gang med at lede opad!



AFTALER OM GODT SAMARBEJDE

• Bestyrelsens rolle og funktion
• Opgaver og roller som bestyrelsesmedlem
• Aftaler om samarbejde 
• Forretningsorden
• Virksomhedsplan



TRE TYPER AF BESTYRELSER

KØKKENBORDS 
BESTYRELSER 

FORENINGS
BESTYRELSER

PROFESSIONELLE 
BESTYRELSER 



UDFORDRINGER I TILPASNING AF 
BESTYRELSENS ORGANISERING OG FUNKTION

• Udfordringer opstår typisk når bestyrelsens opgaver og 
funktion ikke tilpasses til den nye ledelsesstruktur, der følger 
med ansættelse af en leder og etablering af en mere 
professionel sportsorganisation



DRØFTELSE 

• Hvilken organisationsform har I? 
• Har I en opfattet og en reel organisationsform?
• Hvilke udfordringer giver det i hverdagen?

15 minutter



2. AT VÆRE ET BESTYRELSESMEDLEM 
GIVER AUTORITET TIL AT:  

• Beslutte målsætninger
• Ansatte og opsige ansatte
• At erhverve of skille sig af med aktiver
• Påvirke organisationens adfærd 
• Beslutte fordelingen organisationens finansielle overskud
• Beslutte rammer og vilkår for hvorledes programmer og service skal 

leveres
• Hvordan og på hvilket grundlag personer i en organisation belønnes 



2. INDIVIDUELLE BESTYRELSESMEDLEMMER

• Individuelle bestyrelsesmedlemmer må ikke handle  i modstrid med 
flertallet i bestyrelsen

• Individuelle bestyrelsesmedlemmer kan ikke påtage sig selvstændig 
autoritet alene som følge af deres status som bestyrelsesmedlem

• Individuelle bestyrelsesmedlemmer, der blander sig i den daglige 
drift, misbruger deres position og er skadelige for organisationen.

• Det er bestyrelsens opgave at beskytte ledelsen mod en sådan 
adfærd



2. KRAV TIL BESTYRELSESMEDLEMMER

• Kompetencer
• Aftale om udvikling og efteruddannelse 
• Rolle i bestyrelsen og i klubben
• Adfærd 
• Team samarbejde
• Forberedelse og arbejdsindsats
• Tavshedspligt
• Ikke repræsentere særinteresser



2. ENTYDIG HIERARKISK STRUKTUR

Det er meget vigtigt at undgå situationer, hvor udvalg tildeles 
autoritet, der konflikter med den øvrige ledelsesstruktur, da dette 
begrænser mulighederne for at udøve ledelse.

– Formand 
– Kasserer
– Sportschef 
– Sponsorudvalg

Det er således et grundlæggende princip at udvalg kan nedsættes 
for at hjælpe bestyrelsen eller lederen med udvalgte 
arbejdsopgaver, men de kan aldrig tildeles selvstændig autoritet.



2. FORMANDENS LEDELSESROLLE

• Formandens rolle som leder af bestyrelsen bliver vigtigere 
• Tildeling af den reelle ledelsesret til formanden fra hele bestyrelsen er 

afgørende for etablering af et professionelt samarbejde
• Fra demokratisk dialogbaseret ledelse – til mere professionel værdibaseret 

ledelse

Autoritær

Demokratisk



3. BESTYRELSENS ANSVARS OMRÅDER

Rammesætning for 
ledelsen og 
organisationen

Samarbejde mellem 
bestyrelse og ledelse

MålsætningerBestyrelsens 
forretningsorden

Formand Bestyrelsen

BestyrelsenFormand

Ledelses
rum



2. DOKUMENTER SOM BESTYRELSEN ER 
ANSVARLIG FOR AT UDARBEJDE

Politikker der klart:

• Målsætninger for klubben
• Rammesætning for ledelsens adfærd 
• Bestyrelsens opgaver og samarbejde
• Formandens rolle og autoritet i klubben
• Samarbejdet mellem bestyrelsen og ledelsen i klubben
• Uddelegering af ansvar og autoritet til andre grupper eller personer 

i klubben udover bestyrelsen

Disse områder vedrører de absolutte minimumskrav for en bestyrelse i 
alle organisationer. De kan ikke overdrages til de ansatte på samme 
måde som alle andre opgaver. 



2. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 
Bestyrelsens aftale med sig selv om:
• Hvilke opgaver bestyrelsen skal løse
• Hvilke forventninger bestyrelsen har til dens medlemmer
• Hvordan bestyrelsen vil samarbejde og træffe beslutninger
• Hvordan bestyrelsen vil samarbejde med ledelsen. 
• Praktiske forhold omkring mødeafholdelse:
• Antal
• Tidspunkt
• Tidsramme
• Form 
• Kommunikationsform før og efter møderne
• Fortrolighed 
• Godkendelse af referater

Eksempel 



2. FORRETNINGSPLAN 

Et dokument der klart og tydeligt formulerer 
bestyrelsens ansvar overfor ejerkredsen, samt 
dokumenterer det grundlag, som bestyrelsen arbejder 
ud fra for at repræsentere ejerkredsen på bedst mulig 
vis. 

Forretningsplanen udgør fundamentet for samarbejdet 
og udviklingen af klubben og indeholder mission, vision, 
værdigrundlag,  organisationsstruktur og 
udviklingsplaner for klubben.  



FRA INTERESSEBÅRET TIL 
KOMPETENCEBÅRET DELTAGELSE

• Er vi gode nok til at udfordre hinanden på, hvorfor vi sidder i bestyrelsen 
og hvad vi bidrager med? 

• Har vi en plan for den løbende udvikling af bestyrelsen? 

”Hvis to mennesker altid er enige, er den ene overflødig”
- Sir Winston Churchill 



SOCIALISERING AF NYE 
BESTYRELSESMEDLEMMER

Indtræden i bestyrelsen

Tid med bestyrelsen

Socialisering 
baseret på 
forventninger

Indledende 
socialisering

Langsigtet 
Socialisering 
”en af holdet”

Managing People in sport organisations Taylor, Doherty and McGraw (2008) p. 87
The stages of organizational socialization (Feldman, 1976) 



INDEN MAN TRÆDER IND I BESTYRELSEN
• Oplys om hvilke opgaver der forventes løst samt hvilke 

tids- og kompetencekrav en bestyrelsespost kræver
• Informer om: 
• Regnskaber
• Forretningsorden
• Bestyrelsens årsplan
• Referater fra de sidste bestyrelsesmøder
• Hilse på ansatte og øvrige nøglepersoner 



3. LEDELSE AF LEDERE OG UDVALG



95 – 5 reglen 



Model for forståelse af bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen

Ledelse/udvalg

Ansatte / frivillige

PlanlægningUdførsel

Formål og mål

for fremtiden



Model for forståelse af bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen

Ledelse / udvalg 

Ansatte / frivillige

PlanlægningUdførsel

Formål og mål

for fremtiden



Mission

Vision

Kerneopgaver

Mål

Strategi

Delmål/milepæle

Handlingsplaner

Aktiviteter

AnsvarBegreb

Hvorfor er vi her Repræsentantskabet

Hvad vil vi 
være

Bestyrelsen

Hvad skal vi 
lave

Bestyrelsen

Hvad skal vi 
opnå

Bestyrelsen / Ledelsen

Hvilken vej skal vi gå Ledelsen/ Bestyrelsen

Hvad skal vi holde øje 
med

Ledelsen

Hvem gør hvad 
hvornår

Ledelsen

Hvilke midler 
bruger vi

Ledelsen

Værdier
Normer og 
kulturer

Struktur
Vedtægter, 

forretningsorden 
og organisering

3. HVOR ER BESTYRELSENS OG 
LEDELSENS DAGLIGE FOKUS?



Mission

Vision

Kerneopgaver

Mål

Strategi

Delmål/milepæle

Handlingsplaner

Aktiviteter

AnsvarBegreb

Hvorfor er vi her Repræsentantskabet

Hvad vil vi 
være

Bestyrelsen

Hvad skal vi 
lave

Bestyrelsen

Hvad skal vi 
opnå

Bestyrelsen / Ledelsen

Hvilken vej skal vi gå Ledelsen/ Bestyrelsen

Hvad skal vi holde øje 
med

Ledelsen

Hvem gør hvad 
hvornår

Ledelsen

Hvilke midler 
bruger vi

Ledelsen

Værdier
Normer og 
kulturer

Struktur
Vedtægter, 

forretningsorden 
og organisering

FRA ENKELTSAGER TIL 
POLITIKKER OG PRINCIPPER



3. STYRING VIA 
MÅLSÆTNINGER OG RAMMESÆTNING

• Bestyrelsen er ansvarlige for både mål og måden disse 
opnås på. Det betyder, at de ikke alene har ret til – men 
også pligt at kontrollere begge dele

• Bestyrelsen har ret og pligt til at kontrollere om 
organisationen arbejder for at opfylde sin målsætninger, 
da målsætningerne er hele organisationens 
eksistensberettigelse 

• Samtidigt har ledelsen behov for et ledelsesrum hvor de 
kan agere frit og fleksibelt for at skabe resultater



3. UDVALGENE OG DE ANSATTE  HAR 
BEHOV FOR
• Klarhed over deres rolle i klubben
• Sikkerhed i ansættelsen herunder en entydig og kontinuerlig 

ledelsesstruktur 
• Klarhed over de mål som der skal arbejdes for at opnå
• Rimelige arbejdsvilkår herunder tilstrækkelige ressourcer og tid 

til at løse de opgaver de pålægges
• Klare ledelsesmæssige retningslinjer og politikker for udførelsen 

af arbejdet
• Klare og tydelige beslutninger, som kan danne udgangspunkt for 

handling 
• Et engagerende og motiverende arbejdsmiljø der kan skabe 

motivation i hverdagen



3. FRA ”LEDELSE ER AT BESTEMME” - TIL 
RAMMER FOR UDFOLDELSE AF LEDELSE

• De ansatte/udvalgene har brug for  frie rammer til selv at vælge de 
bedste løsninger sammen med de frivillige

• Alt der ikke er forbudt er pr. definition tilladt.
• Dette giver bestyrelsen frihed og overskud til at koncentrere sig om 

det som er bestyrelsens kerne opgave - formulere politik og 
målsætninger samt kontrollere at organisationen drives forsvarligt 

• Bestyrelsen kan selv definere på hvilket niveau man vælger at 
uddelegere ansvaret til ledelsen 
– Ingen udlejning af klubhuset til private fester på hverdage.  
– Ingen sponsorater i restauranten
– Ingen salg af alkohol til ungdomsspillere i forbindelse med sport 



3. KONTROL OG FLEKSIBILITET

• Mål altid skal formuleres positivt som det bestyrelsen ønsker 
organisationen skal forsøge at opnå. 

• Midler derimod skal formuleres som handlinger bestyrelsen 
ikke ønsker, at se - selv om de måtte være effektive



Mål 

Rammesætning 

3. Motiverende opgavebeskrivelse

Mening
Ejerskab
Flow
Selvstændighed
Anderkendelse/
Fejring



Formlen til frivilligt 
engagement og motivation

Anerkendelse og fejring 

Selvstændighed

Ejerskab 

Mening 

Flow 



Flow 



Hvordan arbejder i med mål og rammestyring i 
hverdagen? 

20 Minutter

3. Gruppedrøftelse 



Formulér mål og rammer for udviklingen af 
Caféen på jeres facilitet 

20 Minutter

3. Gruppeopgave 



4. BESKRIV DE ELEMENTER DER INDGÅR I EN 
GOD BESLUTNINGSPROCES

20 MINUTTER



4. DEN GODE BESLUTNING

Mening * Ejerskab * Forståelse * Motivation 
= Resultater

42



4. AT TRÆFFE GODE BESLUTNINGER 

Det er afgørende vigtigt at ledelsen er en del af 
forberedelse af sager til beslutning fordi det sikrer: 

– Den bedst mulige forberedelse af sagerne At 
sagerne forberedes bedst muligt til efterfølgende 
implementering 

– At der ikke træffes beslutninger på mødet, som ikke 
er tilstrækkeligt belyste – f.eks. I forhold til 
økonomiske konsekvenser

– Der sikres et ejerskab på beslutningerne ved 
ledelsen når denne har været med til at afdække og 
forklare baggrunden for beslutningen

– Men det er bestyrelsen der bestemmer strategi og 
retning



4. BESLUTNINGSFORSLAG

Indeholder som minimum: 
– Baggrund for forslaget 
– Uddybning, analyse og 

beskrivelse af konsekvenser
– Forslag til beslutning

Indstillinger på beslutningsforslag 
giver styring og præcision i 
beslutningerne: 

– Lukkede indstillinger 
– Halvåbne indstillinger 
– Åbne indstillinger 



4. BESLUTNINGSFORSLAG MED INDSTILLING

Indstillinger på beslutningsforslag giver styring og præcision i 
beslutningerne: 
• Lukkede indstillinger 
• Halvåbne indstillinger 
• Åbne indstillinger 



REKRUTTERING OG LEDELSE AF FRIVILLIGE
Hvordan styrkes rekrutteringen af fremtidens 
frivillige? 



4. BESTYRELSESMØDETS FORLØB



4. BESTYRELSESMØDETS FORLØB

For kort eller 
mangelfuld 
forberedelse 
skaber 
manglende fælles 
kontekst

• Betyder at vi på mødet starter alle punkter med at skulle 
skabe fælles kontekst – inden vi kan træffe beslutninger

• Vi deler ”synsninger” inden vi accepterer et nogenlunde 
fælles verdensbillede, som udgangspunkt for en upræcis 
beslutning

• Vi  skal håndtere relationer og beslutninger samtidigt 

• Vores beslutningsressourcer trættes og vi træffer type 2 
beslutninger

For upræcise 
beslutninger fører til 
usikkerhed og 
manglende 
handlingskraft 



TYPE 1 OG TYPE 2 BESLUTNINGER

Type 1 - overskud til at tænke langsigtet, strategisk og med pandelapperne 

Type 2 – manglende overskud til at tænke langsigtet og strategisk vi beslutter 
kortsigtet med følelserne og instinktet 

Hvornår træffer vi vigtige 
beslutninger i frivillige 
organisationer? 
Er vi typisk i type 1 eller 2 
mode? 



4. BESTYRELSESMØDETS FORLØB



Det er i meget høj grad 
her i har jeres ledelsesrum 

Hvis det går galt her 
– er det gået galt 

Og så får i lov til at 
rydde op her J



DAGSORDEN MED NR. 



REFERAT



SKABELONER



RAMMESTYRING
Ledelsesværktøj op og ned

Medarbejdere og frivillige

Bestyrelsen
MÅL

MÅL

RAMMER

RAMMER



RAMMESTYRING
Styring af bestyrelsens beslutningsprocesser

Bestyrelsen

MÅL

RAMMER
Vision, værdier, mål

Strategi

Beslutninger



Pause 



”Hvor mange ligger på dødslejet 
og ønsker at de havde brugt 

mere tid på kontoret”



VIDENSLEDELSE

Netværk og eksperter

Videndeling i grupper, overlap af 
udvalgsmedlemmer, 
evalueringsmøder

Vidensdeling via personlig 
kommunikation

Vidensdeling via information og 
dokumentation

Referater, arbejdsbeskrivelser, 
dokumenthåndtering

Intranet, hjemmeside, fælles 
mapper

Bestyrelses og klubniveau

Arbejdsgrupper, udvalg, 
trænerteams

Individniveau



Betydningen af vidensledelse
Udviklin
g

Tid

Med en plan for videns 
opsamling  = Tab af viden ved udskiftning af 

personer   

Udskiftning af 
personer 

Udskiftning af 
personer 

Udskiftning af 
personer 

Udskiftning af 
personer 



Betydningen af vidensledelse
Udviklin
g

Tid

Uden en plan for videns 
opsamling  

= Tab af viden ved udskiftning af 
personer   

Udskiftning af 
personer 

Udskiftning af 
personer 

Udskiftning af 
personer 

Udskiftning af 
personer 



Dokumentstyring 



Hvordan ser det ud ved jer?

10 minutter med 
sidemanden



1. Første opgave er at opliste alle de opgaver som skal 
løses i foreningen. Alle skal med selv de mindste. En 
hjælp til denne opgave er årshjulet. 

2. Opgaverne fordeles i henhold til principperne i 
tidsskemaet. F.eks. skal formanden frigøres til at 
arbejde politisk og ikke pålægges mindre rutineopgaver. 
o.s.v.  Hvis kassereren skal have de tunge opgaver med 
kontingent og regnskab skal alle andre opgaver holdes 
væk.  

Handlingsplan til generobring af 
bestyrelsens tid. 



n Påføres alle opgaverne som skal udføres i løbet af året.

Januar

April	

Juli	

Oktober

Stævne	

Sæsonstart	

Kontingent	

Sæsonafslutning	

Årshjulet



Kassereren

Sekretæren

Bestemt
eudvalg

Formanden

Lav områdebestemte årshjul



Opgave 

• Lav et årshjul med mindst 3 aktiviteter –
meget gerne flere  

• 30 minutter



68

ÅRSPLANEN KUNNE SE SÅLEDES UD

Aktivitet
Opgave

Januar

Februar

M
arts

A
pril

M
aj

Juni

Juli

A
ugust

Septem
ber

O
ktober

N
ovem

ber

D
ecem

ber

Januar

Februar

A
nsvarlig

H
andlingsplan

Generalforsamling

Forældremøde

Puljeansøgning

Hjemmeside

Sponsor

Sommerfest

https://www.dropbox.com/sh/cojtignhsxkcpjt/AAAyyYbZmo0riF6-fjzrjJc9a?dl=0


3. Uddelegeringens svære kunst. Med ansvar følger 
kompetence, som skal fastlægges af den samlede 
Ledelse og bestyrelse. 

4. Bestyrelsen skal fokusere på det vigtigste og ikke de 
mange presserende sager. 

5. Så mange sager som muligt skal enten uddelegeres til 
andre udvalg eller også skal de enkelte bestyrelses-
medlemmer have kompetence til at løse dem. Brug 
principperne for den motiverende opgavebeskrivelse.

HANDLINGSPLAN TIL GENEROBRING AF TIDEN 



Hvordan udvider vi 
rekrutteringsgrundlaget mest 

muligt?

Aktive og interesserede omkring 
Klubberne / faciliteterne 

Dem vi kender 



5. BREDE OG SNÆVRE 
REKRUTTERINGSSTRATEGIER

De brede generelle 
rekrutteringsstrategier 
rettet mod mange 
potentielt frivillige 
samtidigt 
Skaber et netværk af 
hjælpere, 
interesserede, 
forældre m.v. 

Er en forudsætning for at skabe et 
grundlag for den snævre personlige 
rekruttering



5. FRIVILLIGHEDSROLLER

Lederen

Projektlederen

Træneren / Instruktøren

Specialisten 

Den frivillige 

(selv)Hjælperen



Typer/
Rolle

Typer af opgaver Hvad motiveres de 
af? 

Arbejdsvilkår og rammesætning

Lederen Bestyrelsesarbejde
Mange forskellige 
opgaver 
Det lange perspektiv 
Mødevirksomhed 
Koordinering og ledelse 
af mennesker

”Sagen” 
Idrætten 
At skabe noget med andre
Fællesskabet
Det sociale samvær  
Ledelse
Personlig udvikling 
Strategisk indflydelse 

Stærke værdier og fællesskab
Stærkt foreningsbrand 
Socialt sammenhold 
Det lange seje træk
Opbakning og anerkendelse 
Mulighed for personlig udvikling 
Mulighed for indflydelse og lederskab

Projekt
lederen

Konkrete og afgrænsede 
opgaver
Fagligt og personligt 
udfordrende opgaver
Ofte tidsbestemte eller 
med deadline

Opgaven og den faglige
udfordring
Processen - det skal være 
sjovt og meningsfuldt
Resultatet 
Anerkendelsen

Præcis rammesætning af opgaven 
Fastlæggelse af attraktive ramme for opgavens 
udførelse 
Klar forventningsafstemning 
Tidsafgrænset 
Stor frihed til opgaveløsningen 
Frihed til selv at sætte holdet

Træneren / 
Instruktører

Arbejder med den 
konkrete idræt 
Faste træningstider
Krav om bestemte 
kvalifikationer 

Den konkrete idræt
Samværet med andre 
Processen – det skal være 
sjovt
Den personlige udvikling 
Løn

Præcis rammesætning af opgaven 
Klar forventningsafstemning – herunder værdier 
og sportslige ambitioner
Faste træningstider 
Mange timer 
Er opgavens, krav og vilkår til frivillighed eller 
aflønning?



Typer/
Rolle

Typer af opgaver Hvad motiveres de 
af? 

Arbejdsvilkår og rammesætning

Den frivillige Udvalgsarbejde
Holdleder
Hjælper i hallen 
weekenden 

Samværet med andre
Anderkendelsen 
At være en aktiv del af 
foreningen 
At gøre en forskel 
Samværet med børnene 

Forventningsafstemning
Arbejder gerne mange timer 
Definerer selv mange opgaver og arbejder gerne 
selvstædigt
Praktiske opgaver 
Ikke så meget ledelse af andre 

Specialisten
Deltager i afgrænsede 
opgaver baseret på 
faglig ekspertise 
Ingen fast 
frivillighedsstatus 
men aktiveres efter 
behov 

At kunne hjælpe 
Bidrage som ekspert 
Anerkendelse 
Processen
Det konkrete projekt

Definition af konkrete behov for hjælp i 
foreningen 
Beskrivelse af klare vilkår for indsatsen 
Vi vil kun anvende dig til denne konkrete opgave 
og kun efter forudgående aftale. 
Anderkendelse af fagligheden og for resultatet

(selv) Hjælperen Deltager i de daglige
faste rutiner. 
forbundet med at få 
en forening til at 
fungere:
• Trøjevask 
• Kørsel til kamp 
• Bemanding af kiosk 
• Kagebagning 

Egen mulighed for 
aktivitet forudsætter 
indsats 
Børn der dyrker idræt 
Det forventes 
Samværet med andre 
Det skal være muligt og 
rimeligt 

Forventningsafstemning 
I det forpligtende fælleskab hjælper alle til 
Klare opgavebeskrivelser 
Opgaverne defineret i god tid, så hjælperne kan 
planlægge
Kan man ikke – så bytter man indbyrdes. 
K-I.T.A 



SNÆVRE REKRUTTERINGSSTRATEGIER



De tre faser af  relations opbygning

Fase 1 
Den fremmede
Formel relation, en vejs kommunikation, lav kvalitet 
i relationen, selvinteresse 

Fase 2 
Bekendtskab
Begyndende relation, to vejs kommunikation, 
mellem kvalitet i relationen, selvinteresse mixed 
med fælles interesse  

Fase 3 
Partner
Forhandlet relation, gensidig kommunikation, høj 
kvalitet i relationen, Gruppens interesser for egen 
interesse.   

Camplin, Jeffery C. (2009) 



MENTORORDNINGER
- EN GOD EXITSTRATEGI FOR GAMLE LEDERE OG 

INTRODUKTION AF NYE?  



UDVIKLINGSGRUPPER SOM SPRINGBRÆT TIL 
BESÆTTELSE AF BESTYRELSESPOSTER 
• Et forslag er  at nedsætte udviklingsgrupper – der 

skulle mødes 2 – 3 gange årligt og drøfte 
udviklingen for klubben/faciliteten 

• De kunne fungere som mellemstation til den 
snævre rekruttering til bestyrelserne 



POINTER
• Fremtidens bestyrelsesmedlemmer vil i højere grad være projektfrivillige med 

andre normer og motivation for deltagelse – en indretning af 
bestyrelsesarbejdet i forhold til denne gruppe vil være afgørende for succes 
med rekruttering 

• Det er vanskeligt at rekruttere direkte til de tungere poster i bestyrelsen – det 
kræver ofte at personen har haft tid til at orientere sig grundigt i forhold til 
personkredsen og i forhold til opgaven

• Vejen til en succesfuld rekruttering af fremtidige ledere går via en succesfuld 
opbygning af en stor base af relationer, hvorfra man kan rekruttere 

• Kvinderne vil formentligt have andre motivationsfaktorer end mænd
• Kvinderne skal have lejlighed til at orientere sig inden accept – opret 

følgegrupper eller ”advisory boards”  
• Hvis der skal være plads til kvinderne er der andre (mænd) som må flytte sig 



Hvilke overordnede aftaler har I brug for at indgå med jeres bestyrelse omkring 
samarbejde, ledelse og fordeling af opgaver?

Hvilke elementer omkring jeres samarbejde med jeres ansatte bør ændres / 
justeres? 

Hvilke elementer omkring jeres beslutningsprocesser og gennemførelse af 
bestyrelsesmøder bør ændres / justeres?

Hvilke stratgier har I brug for at vedtage for at styrke den fremtidige 
rekruttering til bestyrelsen? 

Hvilke elementer omkring forretningsorden og virksomhedsplan bør ændres/ 
justeres ? 

Til DRØFTELSE  



KONKRETE INDSATSER 

• Start med bestyrelsens forretningsorden og de aftaler som 
skal lede frem til at kunne træffe gode beslutninger. 

• Vælg én eller to personer i bestyrelsen med de nødvendige 
kompetencer og gennemslagskraft til at lede processen

• Involver ledelsen, men bestyrelsen bestemmer
• Det er af afgørende, at hele bestyrelsen involveres, så alle får 

ejerskab på processen og det endelige resultat. 
• De enkelte bestyrelsesmedlemmer må acceptere at ændre 

bestyrelsens arbejdsform, hvis flertallet beslutter det – eller 
forlade bestyrelsen

• Man kan tage udgangspunkt i andres arbejde men værdien 
ligger i processen, som fører frem til de nedskrevne aftaler –
ikke papiret i sig selv



6. DEFINITIONEN PÅ SINDSSYGE

At gøre det samme om og 
om igen og forvente et andet 

resultat 

Albert Einstein 


