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TORSDAG 2. MAJ 2019   

 
Tid/Oplægsholder Tema  
09.30 – 10.00 Ankomst og morgenkaffe foran mødelokale 20 på 1. sal  

 
10.00– 10.15 Velkomst og siden sidst 

10.15 – 11.45 
Karsten Gram 
Forhenværende 
Landdisstriktscoach 
Aabenraa 
Kommune   

Arbejdet med frivillige i udviklingen af Landdistrikter og fremtidens faciliteter 
 
Karsten Gram er tidligere landdistriktscoach og har arbejdet med udvikling af landsbysamfund, og styrkelse af nye frivillighedsmiljøer i 
lokalsamfundene. Karsten vil dele sine erfaringer med mobilisering af frivillige og håndtering af samskabelsesprocesser i 
spændingsfeltet mellem det kommunale behov for udvikling af fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter og behovet for at fastholde det 
frivillige engagement i civilsamfundet.  
 

11.45 – 12.15 Drøftelse i grupper om læringspunkter fra oplægget 
12.15 – 13.00 
Klaus Frejo 

Frokost i restauranten 
  

13.00 – 14.00  
Line Mosfelt  
Driftsdirektør 
Jelling 
Musikfestival 

Rekruttering og ledelse af frivillige til Jelling Musikfestival 

”Line vil fortælle om den overordnede strategi for at arbejde med frivillige i Jelling Musikfestival lige fra de frivillige som er med hele 
året – 
til de som skal løse konkrete opgaver under festivalen. Hvordan leder man en stor frivillig organisation, hvor alt skal klappe på de 4 
dage, hvor man tjener åres omsætning? Hvad er de overordnede strategier og større spørgsmål for den fremtidige udvikling i omkring 
frivilligheden på en større dansk festival”. 

14.00 – 14.30 Eftermiddagskaffe og drøftelse af læringspunkter fra oplægget 
14.30 – 17.30 
Klaus Frejo 
IUC 

Strategisk rekruttering og ledelse af frivillige i idræts- og fritidsorganisationer  
 
Klaus præsenterer en teori om forskellige frivillighedsroller i de frivillige foreninger som udgangspunkt for en bedre strategi for 
rekruttering og ledelse af frivillige. Det er overbevisningen, at en stor del af befolkningen gerne vil være frivillige hvis organisationerne 
giver dem de rette vilkår. Det handler således om at åbne mere op for at forskellige personer kan påtage sig forskellige roller som 
frivillige op på denne måde opnå en bedre balance mellem arbejdsliv, motion og kompetencer.  
 
Vi drøfter ligeledes udfordringerne i at håndtere samskabelsesprocesser i spændingsfeltet mellem forretningsudvikling og involvering af 
civilsamfundet. Konkret står en del kommuner over for at udvikling fremtidens faciliteter som en del af den kommunale planstrategi – 
og dette skal ske i samarbejde med frivillige bestyrelser. Og udviklingen af fremtidens klubber og faciliteter kræver et øget fokus på 
den professionel drift. Hvordan afbalanceres dette i organisationer med frivillige demokratisk valgte beslutningstagere og med 
foreningerne som det demokratiske bagland.  
 

17.30 – 18.30  Aftensmad  


