
Velkommen til  
udviklingsdag i Kreds 1 

Program 
 

09.00-10.00 Morgenmad 

10.00-11.30 Temaer NB-NB-NB! 

11.30-12.30 Frokost 

12.30-14.45 Fællestema og kaffe 

14.45-15.00 Opsamling og tak for i dag 



Velkommen 

 

 



Input fra formiddagen 
 
Hvad tog vi med derfra? 
Tilbagemelding fra temaer 

Gruppearbejde 
 
6-7 i hver gruppe 
Præsentation ved bordene 
Opgave til gruppen 
Klar til fremlæggelse 
 
 
 
 

Hvordan bli’r vi flere? 

Oplæg om medlemmer 
og frivillige 

 
Tørre tal 
Gode eksempler 
Idédræbere 
Hvad viser undersøgelser 
 

SLUTOPSAMLING 
 
Fra jer 
Fra HB 
Fra KB 
 
Tak for en god dag 

og vi ses… 
 
 

Opsamling 
og  
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Tørre tal 





Flere tal… 

Lyt og skriv ned!  
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Drøft følgende ved bordene. 

1. Hvad siger tallene jer? 
Hvad lægger I mærke til..? 

 



Se på kortet og tal om…. 

1. Hvor findes der: 
• Jagttegnslærere? 

• Skoler? 

• Andre uddannelsesinstitutioner? 

• Spejder mv…. I Jeres område?? 

 



Lille øvelse 

Tænk nu over… 
uden at tale med gruppen.. 

 

Hvad er det mest overraskende og 
tankevækkende du har hørt indtil nu? 

Hvorfor? 

 

Vent på instruktion.. 

 



Godt eksempel som startede skidt 

En ung håbefuld jæger får jagttegn i en forening og nyder de gode tilbud der er. Jægeren danner gode 
relationer i foreningen også til bestyrelsen, og får efterhånden et meget stort netværk både i 
foreningen men også udenfor.  

En af de ældre i bestyrelsen ønsker at træde ud og på generalforsamlingen peger man på den nye jæger 
som ses som et spirende talent til bestyrelsen. Aldersgennemsnittet er 50++ og alle medlemmer i 
bestyrelsen har mindst 10 års samarbejde bag sig. Det nye bestyrelsesmedlem får masser af viden 
men kommer også med mange gode idéer… som bliver mødt med mange idéknusende svar og 
ingen eller kun meget få idéer kommer til live i foreningen. Det bliver svært for det nye medlem af 
bestyrelsen at finde sig til rette og finde en plads blandt de meget erfarne ”modne han-elefanter” 
Til sidst gives der op og den yngre forlader igen bestyrelsen… Man er modløs, men har stadig et 
godt netværk og træningen i jægerhåndværket fortsætter ufortrødent.  

 
Indtil den dag der skal bruges hænder til en specialopgave, som har karakter af projekt. Den unge jæger 

byder ind og finder en plads sammen med både kendte og nye ansigter, og kan gøre brug af eget 
netværk og se indsatsen bliver værdsat. Den energi vedkommende gerne ville have brugt i 
foreningen kan blive brugt i den nye opgave. 

 
Hvad gør forskellen…? 
Tungt formelt og uformelt hierarki slukker energien. Nej til nye tiltag slukker energien. 
Parathed til at modtage nye i bestyrelsen kan vanskeliggøre starten af et godt samarbejde. 
Uigennemsigtigt hvad man ville bruge det nye bestyrelsesmedlem til.  
Ingen selvstændige opgaver til det nye bestyrelsesmedlem, da opgaverne i bestyrelsen og i foreningen 

var ”besat”. 
 
Projektet: Friere rammer og initiativer kunne folde sig ud. Selv vælge hjælpere. Selv være med til at 

forme og anerkendelse for indsatsen. Valgte selv opgaven til og blev ikke ”påduttet”. 



25 effektive idédræbere 











Eksempler fra andre… 

Øje for egen forening: Hvordan har vi det? Hvad er vi stolte 
af? OG FORTÆLLER DET..  
 

Inviterer bredt: Vil andre være med til?  
 

Andre målgrupper: Hvad kan vi gøre med dem? 
 

Øje for både begge ender i aldersrækken. 
 

Mange aktiviteter med ansvarlige på hver – Ingen døde akt… 
 

Makker til bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer 
 

Udafskuende: Hvor kan vi hjælpe til? 
 

Både medlemspleje og tillidsmandspleje. 



MOVIETIME 

 

Unge som målgruppe – 4 minutter 

Spørg de unge direkte – 3 minutter 

Unges motivation – 3 minutter 
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Center for frivillighed. 
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Gruppearbejde… 

Hvad kan du bruge af det du har hørt, for at få 
flere medlemmer til din forening? 

…. Eller flere tillidsfolk til foreningen? 
 

Hvordan kunne det starte i jeres forening? 
 

Hvad ville et forsigtigt mål være  
for det næste år? 



Tal sammen om… 

Hvad er de bedste tips fra i dag 
du/I tager med hjem i foreningen? 

 

Hvilke 2 første skridt vil I tage for at få 
flere medlemmer/flere tillidsfolk? 

 

Hvordan vil I starte? 
 

Hvem går først? 
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Opsamling og tak for i dag 

Husk at Ildsjæle der brænder  
sælger jeres forening godt 

 

Hold ilden ved lige  
og pas på den ikke brænder ud. 

SLUTOPSAMLING 
 
Fra jer 
Fra HB 
Fra KB 
 
Tak for en god dag 

og vi ses… 
 
 


