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UpFrontNets Store netværksdag 2013 

Program 

Ret til ændringer forbeholdes 

 

Årets tema: Trends og tendenser indenfor fundraising 

 

Vi vil i år sætte fokus på de nyeste trends og tendenser indenfor 

fundraising: Nye former for fundraising, sociale opfindelser, socialt 

entreprenørskab m.m. 

Forventningerne til de private fondes bidrag til velfærdsstatens udvikling er 

fra politisk hold større end tidligere, der drøftes omlægning af 

fondslovgivningen i korridorerne og fondene ønsker selv at være mere 

dagsordenssættende. Hvad betyder det for vores måde at fundraise på? 

Samtidig har vi en regering, der strammer grebet om de offentlige puljer og 

i stigende grad centraliserer udmøntningen af midlerne, f.eks. ved brug af 

opsøgende konsulentkorps der skal rådgive kommuner og andre aktører om 

den ”rigtige” måde at gøre tingene på… det gir’ færre frie midler og større 

centralstyring og målrettethed i udbuddene. 

Alt det og meget mere vil vi sætte fokus på årets netværkskonference. 

20. marts 

Formiddag 

 

 

09.00  Ankomst og morgenkaffe. 

 

9.30 "Pralerunden” - Præsentation af deltagerne og jeres 

fundraising resultater. 

 

10.45  ”Evaluering af Innovation” v. Malene Dinesen, Ineva 

og Camilla Kølsen de Vit, Alexandra Instituttet. 

 

11.45 Introduktion til UpFrontNet Forening samt nyt 

kommuneabonnement – nyt spændende tilbud fra 

UpFrontNet v. Direktør Jens Hanberg. 
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Middag 

 

 

12.00 Frokost 

 

Eftermiddag 

 

 

13.00 Tema 1: Social innovation  

 ”Social InnoWhat !?" - Oplæg fra Social + v. 

Anne Sørensen 

 Radikal Innovation v. Elinor Bæk Thomsen, 

Kontorchef, Region Midtjylland 

15.30  Workshop om idéudvikling af sociale opfindelser – 

spændende værktøjer introducerer forløbet v. Anne 

Sørensen. 

 
16.30 Vandretur i området. 

 
18.00  

 

Festmiddag. Networking og hygge. 

 

 

21. marts 

Formiddag 

 

 

09.00  

 

Tema 2: Nye former for fundraising? 

 Communities & Crowdfunding v. Sune Gudiksen, 

Aalborg Universitet 

 Crowdfunding på Langeland indenfor iværksætteri 

v. projektansvarlig Anne Mette Wandsøe, Turist og 

Erhvervsforeningen Langeland. 

 

10.30  

 

Tema 3: Udviklingstendenser i de danske fonde 

 Fra almisser til strategiske samfundsdrivere? v. 

Nina Middelboe, Afdelingschef, Oxford Research 

A/S? 

 Nyt programpunkt senere. 

12.00  Frokost og afrejse 

 

http://socialeopfindelser.dk/
http://www.oxfordresearch.dk/
http://www.oxfordresearch.dk/
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Nyt! Som noget nyt vil vi fremover kåre ”Årets bedste 
fundraiser” på Store Netværksdagen. 

Titlen skal tildeles den fundraiser der: 

 Har stor succes med gode innovative projekter 

 Er givende og samarbejdsorienteret 

Motiverede forslag til kandidater kan indsendes til Jens 
Hanberg senest en uge før.  

Afgørelsen findes gennem en anonym afstemning blandt 

deltagerne. 

 
Tid og sted 

 

Kurset gennemføres som et 2-dags internat kursus på 

Brogården Kursuscenter v. Middelfart d. 20. og 21. marts 

2013. 

 

Kursuscenter Brogaarden 

Abelonelundvej 40 Strib 

5500 Middelfart 

 

T: 6440 1700 

E: post@brogaarden.dk 

I: www.brogaarden.dk 

 

Pris Betalende medlemmer: 2.900,- kr. ex. moms. pr. deltager.  

Ikke-betalende medlemmer: 3.900 ex. moms pr. deltager 

 

Prisen inkluderer undervisningsmateriale, undervisning, 

fortæring inkl. alle drikkevarer og ophold i enkeltværelse 

på kurset. 

 
Tilmelding Senest d. 20. februar 2012 på info@upfrontnet.dk 

 
Afbestilling 

 

Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt til UpFrontNet. 

Afbestilling er muligt frem til 1 måned før kursusstart. Fra 

30-8 dage inden arrangementet beregnes et gebyr på 50% 

af fuld kursusafgift. 7 dage inden arrangementet og senere 

vil refundering af kursusafgiften ikke længere være mulig. 

Hvis du er forhindret i at deltage, er du naturligvis 

velkommen til at overdrage din plads til en kollega. 

Lad os gøre Netværksdagen til et aktivt levende miljø hvor 

fundraisere trives og gives! 

 

 

 

mailto:jh@upfrontnet.dk
mailto:jh@upfrontnet.dk
mailto:post@brogaarden.dk
http://www.brogaarden.dk/
mailto:info@upfrontnet.dk
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Om oplægsholderne: 

Camilla Kølsen de Vit 

ph.d., Forsknings- og innovationschef for Business and Processes Lab, 

Alexandra Instituttet. Tidl. evalueringskonsulent ved VIA University College 

og Aarhus Amt. 

Camilla arbejder med forretningsmodeller, der sælger viden som ydelser og 

services. Hun har stor projekterfaring og ekspertise indenfor 

kvalitetsudvikling samt Innovativ evaluering, herunder evaluering og 

dokumentation af processer, udvikling af evalueringskapacitet og IT-støttet 

dokumentation. Arbejder ofte med projektevalueringer af indsatser, der 

involverer IKT, innovation, brugerinddragelse mv. 

Malene S. Dinesen  

Malene Dinesen er indehaver af konsulentvirksomheden Ineva, der arbejder 

med Innovativ evaluering. 

Ineva bruger i opgaveløsningen sin store erfaring med Innovativ evaluering 

og dokumentation, samt teoretisk afsæt i systemisk organisationsudvikling 

og praksis, Realistisk evaluering, evalueringskapacitet samt andre 

evaluerings- og organisationsteorier. 

Malene Dinesen fra Ineva og Camilla Kølsen de Vit fra Alexandra Instituttet 

der er forfattere til bogen ”Innovativ evaluering” og den ny publicerede 

”Essensen af innovativ evaluering” vil bl.a. beskæftige sig med hvordan der 

kan arbejdes med evaluering af innovationsprojekter, hvor relevant viden 

opfanges på en måde, der kan omsættes i den videre innovationsproces? 

Hvad og hvordan kan der måles, når vi ikke på forhånd ved, hvor projektet 

er på vej hen? Hvordan kan man med en evalueringsproces arbejde med at 

indfange virkningerne af innovationsprojekter? 

Anne Sørensen 

Social Innovation er på alles læber. Men hvad er det egentlig for noget? Og 

hvad skal der til, for at skabe social innovation, der virker, skaber 

forandring og lever videre, når projektmidlerne er brugt op? Hvilke 

faldgruber støder vi ofte på og hvordan håndterer vi dem? Hvad er sociale 

opfindelser og hvorfor har de en central rolle at spille i sociale 

innovationsprocesser? 

 

Anne Sørensen er medstifter af Social+. Social+ er sat i verden for at bringe 

sociale opfindelser fra idé til innovation. Derudover står Anne bag SIX 

http://www.alexandra.dk/dk/labs/Sider/business-processes-lab.aspx
http://www.alexandra.dk/dk/labs/Sider/business-processes-lab.aspx
http://ineva.dk/
http://ineva.dk/
http://socialeopfindelser.dk/
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Nordic - et netværk for sociale innovatører i de nordiske lande. Og sammen 

med Andreas Hjorth Frederiksen har hun netop udgivet bogen: 'Sociale 

opfindelser og social innovation'. 

Elinor Bæk Thomsen 

cand.scient. Kontorchef i Region Midtjylland, Regional Udvikling, hvor 

hendes opgave er at skabe mere innovation og større innovationshøjde i 

erhvervslivet. 

Elinor har mere end tyve års erfaring med regional udvikling og 

erhvervsudvikling, i de seneste 10 år med særligt fokus på innovation. 

Evaluering har været et vigtigt element i arbejdet gennem alle årene, og på 

kurset vil hun fokusere på samspillet mellem innovation og evaluering. 

Anne Mette Wandsøe 

Turist og erhvervsdirektør, Turist- og Erhvervsforeningen Langeland samt 

LAG koordinator for LAG Langeland, vil fortælle om Projekt ”Crowdfunding/ 

Folkets støtte til udvikling af et udkantsområde” som har fået både national 

og regional støtte. Forsøget med crowdfunding som metode til vækst og 

erhvervsudvikling på den ledighedsramte ø Langeland forventes at være 

med til at skaffe iværksættere og iderige erhvervsdrivende opbakning og ny 

kapital til deres projekt. 

Sune Gudiksen 

Cand it Oplevelsesdesign, Ph.D.-stipendiat, Projektkoordinator. Tilknyttet 

Institut for Kommunikation, InDiMedia (Center for Interaktive Digitale 

Medier), Oplevelsesdesign. 

Sune beskæftiger sig med design af medier, services, oplevelser & 

forretningsmodeller. Projektkoordinator ved InVio bl.a. på projekter omkring 

(mobile) medier, oplevelse- og forretningmodeludvikling. Har bl.a. deltaget i 

forskningsprojektet Communities & Crowdfunding. 

Nina Middelboe 

Oxford Research arbejder løbende med at evaluere, undersøge og rådgive 

offentlige og private fonde. Afdelingschef Nina Middelboe leder afdelingen 

for Effektiv Filantropi. Oxford Research har omfattende erfaring med at 

gennemføre små og store evalueringer og strategiprocesser i samarbejde 

med private filantropiske fonde og for offentlige fonde og puljer. På den 

baggrund har Oxford Research opbygget en række specialer inden for 

fondsrådgivning: Strategiudvikling - Monitorering - Effektmåling - 

Effektivisering - Case management - Kurser i filantropi.  

http://www.crowdfunding.dk/
http://www.crowdfunding.dk/
http://vbn.aau.dk/da/organisations/pp_c3ec6adb-5884-4458-9cca-8a17348a9e37.html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/pp_f208322b-7669-43e8-9c30-6718cd7861b8.html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/pp_f208322b-7669-43e8-9c30-6718cd7861b8.html
http://vbn.aau.dk/da/organisations/pp_8c5e9e99-f702-4a0d-939e-6227f9ca3993.html
http://vbn.aau.dk/da/projects/communities--crowdfunding(41a6c677-22d2-4983-aba4-ac296f605a93).html
http://www.oxfordresearch.dk/om-oxford/kernekompetencer/effektiv-filantropi.aspx

