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STYRK SAMARBEJDET MED BESTYRELSEN

IUCE Ledernetværk 

15. September 2022
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PROGRAM 
08.30 – 09.00 Morgenmad og introduktion

09.00 – 10.00 Hvad udfordrer traditionelt samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og den daglige ledelse
• Vi arbejder med de elementer som kan udfordre det daglige samarbejde, og hvordan du som leder kan arbejde med at styrke

samarbejdet

10.00 – 11.30 Elementerne i godt samarbejde og god ledelse
• Vi arbejder med den overordnede arbejdsfordeling mellem bestyrelsen og den daglige ledelse, og hvordan du som leder kan blive tydelig

på ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen og dig som leder

11.30 – 12.30 Mødeledelse og elementerne i gode beslutningsprocesser
• Vi arbejder med elementerne i god mødeledelse og beslutningsprocesser

12.30 – 13.15 Frokost

13.15 – 15.30 Effektiv mødeledelse og vidensledelse
• Hvordan kan vi som ledere styrke beslutningsprocessen og styrke vores egen position som aktive medspillere i beslutningsprocesserne
• Hvor bliver mødeledelse særligt udfordret i frivillige organisationer?
• Hvordan styrker vi de daglige møder og frigør mere af vores tid til andre opgaver?
• Hvordan spiller vi de frivillige ledere med begrænsede ressourcer gode i hverdagen?
• Vidensledelse

15.30 – 16.00 Pause

16.00 – 18.00 Værkstøjskassen
• Vi dykker ned i værktøjskassen og arbejder med konkrete strategier for at styrke samarbejdet med bestyrelsen, beslutningsprocesserne

og din indflydelse som daglig leder
• Sådan laver du bestyrelsesindkaldelser og referate
• Sagsfremstillinger
• Bestyrelsens forretningsorden
• Virksomhedsplan som daglig styringsværktøj

–
18.00 – 18.45 Fælles aftensmad og erfaringsudveksling 

18.45 – 19.00 Afrunding og tak for i dag
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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. 
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Kan i genkende disse forhold sig i jeres 
bestyrelse? 

Hvilke krav stiller udviklingen til 
fremtidens bestyrelsesmedlemmer?

Hvor udfordres jeres bestyrelses- og 
udvalgsarbejde af udviklingen? 
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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!

5

AFTALER OM GODT SAMARBEJDE

• Bestyrelsens rolle og funktion
• Opgaver og roller som bestyrelsesmedlem
• Aftaler om samarbejde 
• Forretningsorden
• Virksomhedsplan
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TRE TYPER AF BESTYRELSER

KØKKENBORDS 
BESTYRELSER 

FORENINGS
BESTYRELSER

PROFESSIONELLE 
BESTYRELSER 
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DRØFTELSE 

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

15 minutter
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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 
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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

10
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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
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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 
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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 VALG 
• 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 
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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.

14
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KONTROL OG FLEKSIBILITET

Bestyrelsen har ret og pligt til at kontrollere om: 
– Organisationen arbejder for at opfylde sin målsætninger
– Organisationen arbejder indenfor reglerne

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

• 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
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BESTYRELSENS ANSVARS OMRÅDER

Rammesætning for 
ledelsen og 
organisationen

Samarbejde mellem 
bestyrelse og ledelse

MålsætningerBestyrelsens 
forretningsorden

Formand Bestyrelsen

BestyrelsenFormand

Ledelses
rum

16
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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. 
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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 

18
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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 organisationen og indeholder mission, vision, værdigrundlag,  
organisationsstruktur og udviklingsplaner  

Eksempel 

19

3. LEDELSE AF LEDERE OG UDVALG

95 – 5 reglen 

20
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Model for forståelse af bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen

Ledelse/udvalg

Ansatte / frivillige

PlanlægningUdførsel

Formål og mål

for fremtiden

21

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
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VEJLEDNING TIL AT ARBEJDE MED 
MOTIVERENDE ARBEJDSBESKRIVELSER

14.09.2022
KLAUS FREJO 
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Ledelse:

Når du tager ansvar for, at nogen løser en opgave rigtigt, og er 
glade for at gøre det.

Robert Enroth
Organisationspsykolog

24
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1.BAGGRUND

Uddelegering af arbejdsopgaver og arbejdsområder er er en ledelsesopgave som naturligt opstår i forbindelse med at organisationer vokser og den daglige leder ikke 
længere selv kan være ”hands-on” på alle beslutninger. 

Hvordan griber man så bedst denne opgave an, så der formuleres et klart og motiverende ledelsesrum for den ansatte, samtidig med at lederen fastholder ledelsesretten og 
det overordnede ansvar for at opgaven løses tilfredsstillende. 

Dette forsøges forklaret i det følgende i nogle konkret (og forhåbentligt nemt forståelige) punkter. 

1. M edarbejder motivation forklaret ved Daniel Pinks motivationsmodel
2. M odellen for motiverende opgave beskrivelse 
3. De fire strategiske perspektiver på opgaveløsningen 
4. Den konkrete opgavebeskrivelse med brug af årshjul og opgavebeskrivelser
5. Om at lede på mål og rammer i stedet for opgaveløsning og de tre centrale ledelsesspørgsmål, som løbende opfølgning på opgaveløsningen 

25

Daniel Pink forklarer på basis af den seneste forskning at der grundlæggende er tre forhold, som skal være til stede for at skabe motiverende arbejdsforhold 
for personer der arbejder med opgaver, som kræver innovation og selvstændig tænkning.  (Hvis der er tale om rutinearbejde uden det store behov for 
selvstændig tænkning, fungerer ”pisk og gulerods metoden fremragende.. ) 

Medarbejdere skal have mest mulig autonomi i forhold til opgaveløsningen. Autonomi muliggør at medarbejderen selv kan planlægge og bestemme 
hvordan arbejdet udføres og dermed opnå ”FLOW” i udførelsen af arbejdet. FLOW er den tilstand, hvor man glemmer alt omkring sig fordi man er opslugt 
af arbejdet. FLOW er motiverende i sig selv. 

Det er vigtigt at medarbejderen for mulighed for at Mestre en opgave og opleve at blive dygtig til at løse opgaven. Det kræver at der gives tid til læring, 
kompetenceudvikling og den rette støtte til løsning af opgaven i starten. Det er at blive dygtig til at mestre noget er motiverende i sig selv. (Derfor man 
dyrker idræt, lærer at spille musik etc. ) 

Meningen med en konkret opgave er afgørende for motivationen. At medarbejderen kan se et klar formål med at løse opgaven og på hvilken måde den er 
værdiskabende for andre mennesker organisationen, samfundet mv. Derfor er det super vigtigt at medarbejderen selv er med til at formulere mål og 
rammer for opgaven i det omfang det er muligt. Men det er ledelsen som har ansvaret for at fastlægge mål og rammer. 

MEDARBEJDERMOTIVATION

Daniel Pink, 2015. Motivation – den overraskende sandhed om hvad der motiverer os
(se evt. Youtube https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc

26

https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc
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Mål 

Rammesætning 

MOTIVERENDE OPGAVEBESKRIVELSE

Mening
Ejerskab
Flow
Selvstændighed
Anderkendelse/
Fejring

27

Formuleringen af  konkrete mål,  som kan omsættes til handlinger bør baseres på 
principperne for smarte  mål 

Specifikke Målene skal være specifikke så der ikke er tvivl om deres 
indhold og formål

Målbare Målene skal være målbare, så det er muligt at registrere 
bevægelse henimod eller væk fra målet 

Attraktive Målene skal være attraktive og udgøre positive bevægelser 
imod realiseringen af den formulerede vision

Realistiske Målene skal være realistiske således at de personer som skal 
handle på dem har en reel mulighed for at lykkes

Tidsbestemte Målene skal være knyttet til konkrete tidsfrister og deadlines 

SMARTE MÅL

28
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MOTIVERENDE OPGAVEBESKRIVELSE

Det overordnede princip for udarbejdelse af arbejdsbeskrivelserne er at fastholde motivationen og ejerskabet for opgaveløsningen ved medarbejderen/ 
lederen (og dermed skabe fundamentet for egne beslutninger, uden lederens daglige involvering) 

Det betyder, at første opgave er at formulere de overordnede målsætninger for opgaven/ afdelingen. Det er den motiverende del af opgavebeskrivelsen, som 
medarbejderen/lederen selv er med til at formulere, fordi det at formulere positive mål er motiverende i sig selv. 

Smarte mål kan være et godt værktøj at bruge i arbejdet med at formulere mål, for at gøre det konkret og handlingsorienteret 

Modellen viser hvordan man først formulerer de mål man gerne vil arbejde for at opnå. Her er det vigtigt, at ledelsen og medarbejderen opstår en fælles 
forståelse for de kortsigtede og langsigtede mål, der skal arbejdes for at opnå. Men det er ledelsen, som har ansvaret for at fastlægge mål og rammer 

Mål kan f.eks. handle om: 
• Konkrete salgstal 
• Medlemsudvikling 
• Kvaliteten i træning 
• Fastholdelse af medlemmer 
• Udvikling af en nye organisation 

Anden del af opgavebeskrivelsen handler om at klarlægge Rammen for udførelsen af opgaven. Det kan handle om: 
• Den økonomiske ramme 
• Hvor mange timer der er til rådighed til at løse opgaven 
• Hvor og hvornår opgaven skal løses 
• Hvem der skal være med til at løse opgaven 
• Andre rammer som ledelsen fastlægger i forhold til løsning af opgaven 

Når mål og rammer er på plads, starter den næste del af processen som involverer medarbejderen i højere grad. Nu handler det om at udfylde den givne 
ramme og her er det i højere grad medarbejderen,  som skal spille ud i forhold til forslag til hvordan opgaven bedst kan løses. 

29

Arbejdet med de fire indsatsområder er en måde at engagere og involvere medarbejderen / mellemlederen til at tage stilling til de konkret 
indsatser der skal arbejdes med for at nå i mål med opgaven 

Her bliver det mere en ligeværdig dialog mellem medarbejder/mellemleder og leder fordi det nu er optil medarbejderen at definere hvordan 
opgaven løses inden for de givne rammer 

Her træder lederen mere ind i en coachende og sparrende rolle, samtidigt med at det skal sikres at mål og rammer for opgaveudførelse 
fastholdes 

Giv medarbejderen opgaven med selv at udfylde skemaet inden mødet med lederen til fælles drøftelse 

Når der er enighed om de overordnede principper og rammer for opgaveløsningen, og de centrale indsatser, er sidste fase at medarbejderen / 
mellemlederen selv udarbejder forslag til konkrete indsatser  der skal udføres for at nå i mål med opgaven 

Disse kan med fordel indsættes i nedenstående skema, hvos der ligeledes formuleres hvilke parametre man skal holde øje med f.eks.:
• Medlemsudvikling 
• Medlemstilfredshed 
• Økonomi 
• Svartider 
Eller hvad der nu er relevant at holde øje med

Dette skema indeholder to centrale felter som er deadlines. Hvornår skal vi være i mål med vores opstillede målsætninger. Deadlines kan også 
være aftaler om hvornår vi følger op, og vurderer om vi er på rette vej. Uden deadlines og aftaler om opfølgning, er der øget risiko for, at den 
ønskede udvikling ikke sker i det nødvendige tempo. Det andet felt er Indsatser, som er de konkrete initiativer som skal igangsættes og hvem der 
er ansvarlig for at det sker. 

Disse indsatser kan med fordel skrives ind i en årsplan, som beskriver de konkrete arbejdsopgaver, samt hvor og hvordan disse skal udføres 

DE FIRE INDSATSOMRÅDER FOR 
OPGAVELØSNINGEN

30
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Strategiske mål 
(Beskriver de vigtigste 
mål der skal nås)

Parametre
- Der måler fremskridt 
mod målet)

Målsætning
(Specifikke værdier for 
parametrene)

Deadline
(Specifik tid for 
opfyldelse af mål)

Indsatser
(Handlinger der skal 
iværksættes for at 
nå opsatte mål)

Ansvarlig
(ansvarlig person / 
gruppe)

Økonomi 

Servicestrategi

Innovation

Organisation

31

Sidste fase i arbejdsplanlægningen er at medarbejderen udarbejder en årsplan for de opgaver som skal 
udføres. Årsplanen kunne se ud som på næste slide

Under hver af de konkrete indsatser som beskrives i årsplanen oprettes en selvstændig mappe med en opgave 
beskrivelse og relevante dokumenter 

Mapperne oprettes i en sharepoint løsning, så de ligger online, kan tilgås af lederen og er gemt i 
organisationen, hvis medarbejderen skulle ske at stoppe 

Årsplanen er et dynamisk værktøj, hvor medarbejderen gradvist opbygger en mappestruktur og 
opgavebeskrivelser for de enkelte indsatser 

Årsplanen er lederens mulighed for at følge arbejdsprocessen og opgave løsningen, men det er 
medarbejderens arbejdsområde 

ÅRSPLAN

32
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ÅRSPLANEN KUNNE SE SÅLEDES UD

Aktivitet

Opgave

Januar

F
ebruar

M
arts

A
pril

M
aj

Juni

Juli

A
ugust

Septem
ber

O
ktober

N
ovem

ber

D
ecem

ber

Januar

F
ebruar

A
nsvarlig

H
andlingsplan

Generalforsamling

Forældremøde

Puljeansøgning

Hjemmeside

Sponsor

Sommerfest

• OPGAVER, SOM VI IKKE BEHØVER ARBEJDE 
MED NU 

• OPGAVER, SOM VI SKAL I GANG MED AT 
PLANLÆGGE

• OMRÅDER, SOM SKAL LØSES NU 
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Den vigtigste ledelsesopgave fremadrettet er herefter at lede på målsætninger og rammer og ikke udøve ”micro-
management” og blande sig i den konkrete drift. 

Så længe medarbejderen leverer det ønskede resultat indenfor de givne rammer og er glad er opgaven løst 

De fire centrale spørgsmål for en leder der vil lede på mål og rammer: 

• Ved du hvor vi er på vej hen – og har du sikret dig, at du er fortrolig med handleplaner og overordnet formål? 
• Ved du, hvad der forventes af dig – og føler du at vores gensidige forventninger er afstemt? 

• Ved du hvordan du præsterer i forhold til de opstillede målsætninger – og har du kompetencerne og ressourcerne 
til at nå i mål? 

• Hvad har du brug at for at jeg som leder hjælper dig med? 

God arbejdslyst 

Klaus Frejo
08.08.2021

OM AT LEDE PÅ MÅL OG RAMMER

34

https://www.dropbox.com/sh/cojtignhsxkcpjt/AAAyyYbZmo0riF6-fjzrjJc9a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rw42f51jq7ehi8c/AAC_4RNxXBbu5asqUsirPMSua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/0rym3dy4vtvqpcv/AADLwJBFD1AD7uxRdvUaCjnna?dl=0
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4. BESKRIV DE ELEMENTER DER INDGÅR I EN 
GOD BESLUTNINGSPROCES

15 MINUTTER

35

4. DEN GODE BESLUTNING

Mening * Ejerskab * Forståelse * Motivation 
= Resultater

36
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1.SYSTEM 1 OG 2 TÆNKNING 

37

TYPE 1 OG TYPE 2 BESLUTNINGER

Type 2 - overskud til at tænke langsigtet, strategisk og med pandelapperne 

Type 1– 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? 

38
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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 

39

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

40



16.09.2022

21

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

41

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 
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DAGSORDEN MED NR. 
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REFERAT
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SKABELONER
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RAMMESTYRING
Ledelsesværktøj op og ned

Medarbejdere og frivillige

Bestyrelsen
MÅL

MÅL

RAMMER

RAMMER
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RAMMESTYRING
Styring af bestyrelsens beslutningsprocesser

Bestyrelsen

MÅL

RAMMER
Vision, værdier, mål

Strategi

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

mere tid på kontoret”
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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
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Svar
Prøv at udpege de 1- 2 personer i jeres 
organisation, som besidder den største viden. 

Hvad ville konsekvensen være hvis disse 
personer pludseligt ikke var der mere? 

Hvilke strategier har jeres organisation for at 
sikre at deres viden deles og bevares i 
organisationen? 

3 OG 3 SAMMEN 
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TAVS VIDEN OG EKSPLICIT VIDEN
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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 
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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 
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Dokumentstyring 
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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  
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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
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”THE ONLY PERSON WHO LIKES CHANGE IS A 
BABY WITH A WET DIAPER!

Mark Twain
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Design en løsning der virker

1. Vær uambitiøs – start småt 
2. Få dem til at træffe mikrobeslutninger der fører frem mod målet
3. Send flere stikord 
4. Giv flere belønninger 
5. Giv personlig feedback i gerningsøjeblikket
6. Planlæg klogere 
7. Lav en hvis så plan 
8. Simuler projektets død med præmortem – analysen 
9. Hav en plan for at falde i

”Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt du falder i og bryder din nye vane. 
Det er et spørgsmål om hvad du gør når det sker.”

Jytte fra Marketing er desværre gået for i dag, Morten Münster, 2017, Gyldendal Business
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6. DEFINITIONEN PÅ SINDSSYGE

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

resultat 

Albert Einstein 
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TAK FOR DENNE GANG J

www.idrættensudviklingscenter.dk

Find os på Facebook og LinkedIn 

Ring eller skriv til 
Klaus Frejo 

klaus@iuce.dk Mobil: 22381387 
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