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FUNDRAISING TIL NYE FACILITETER 
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FORMÅL MED KURSET 

 At give foreningsledere og andre ildsjæle i Region Nord viden om 

og konkrete redskaber til projektudvikling og fundraising, med 
fokus på større anlægsprojekter 

 At deltagerne arbejder konkret med og får sparring på udvikling 

af eget projekt i foreningen eller i samarbejde med andre lokale 

aktører 

 At sikre, at I kommer godt fra start med henblik på at optimere 

jeres muligheder for ekstern funding til jeres anlægsprojekt. 

Drømmer I om nye udendørsanlæg, renovering af en gammel ned-

slidt hal eller tilbygning til en eksisterende hal, et multifleksibelt 
aktivitetshus, restaurering af et forsamlingshus, etablering af nye 

udendørs bevægelsesfaciliteter eller lignende, så er dette kursus 
lige noget for jer. 

 

Vi tager temperaturen på de nye typer af spændende faciliteter der 
efterspørges og hvordan man kan aflæse borgernes behov for 

samme. Hvordan man kan lave borgerinvolverende udviklingspro-
cesser frem mod at designe fremtidens bevægelseshus eller aktivi-

tetscenter ude hos jer. 
 

Vi følger jer fra de første spæde idéer, over indgåelse af formalise-

rede partnerskaber om projektet, hvordan man får udarbejdet sit 
skitseprojekt samt beskrevet indholdet udførligt til udarbejdelse af 

anlægs- og driftsbudget for projektet. 



MÅLGRUPPPE 

Foreningsledere og ildsjæle i by og på land, der gerne vil renovere 
eller udvikle nye indendørs og udendørsfaciliteter til bevægelses- og 

kulturformål. Der vil blive arbejdet med deltagernes egne projekti-
deer på kurset. Da anlægsprojekter erfaringsmæssigt kræver mange 

ressourcer i et langt sejt træk, anbefales det at I deltager med 2-4 

deltagere pr. forening. Hver deltagende forening skal indsende en 
kort beskrivelse af deres projektidé forud for kursusstart. 

PROGRAMPUNKTER 

Dag 1: 
 Afdækning af behov for nye faciliteter 

 Trends og tendenser indenfor moderne foreningsbyggeri 

 Fonde og puljer der støtter anlæg og faciliteter – hvad forventer 

de? 

 Samarbejdspartnere – et must 

 Idébeskrivelse og idéudvikling af deltagerprojekter 

Dag 2: 
 Succeshistorier fra andre spændende byggerier 

 Gruppearbejde om projektplanlægning 

 Opstilling af anlægs- og driftsbudget samt finansieringsplan 

 Ansøgningsteknik, tips & tricks. Det gode præsentationsmateriale. 

Hent program på www.foreningstilskud.dk 



Arrangører: Up Front Europe og UpFrontNet Aps. Tendrupvej 20C, 8543 Hornslet 
T: 86 15 41 11 eller 40 42 85 11  

E: mail@upfronteurope.dk eller jh@upfrontnet.dk  
www.foreningstilskud.dk — www.upfrontnet.dk — www.upfronteurope.dk 

TIDSPUNKT 

Kurset finder sted over to lørdage: 

 Lørdag d. 20. januar kl. 9.30 til 15.00  

 Lørdag d. 3. marts kl. 9.30 til 15.30 

 

STED 

Brønderslevhallen, Knudsgade 15, 9700 Brønderslev. 
 

UNDERVISER 

Gennemgående underviser er Lotte Jensen, indehaver af projektudvik-

lings- og fundraisingvirksomheden Up Front Europe siden 1989 og 
medejer af UpFrontNet og ForeningsTilskud.dk. 

 

Lotte er medlem af DGI-Østjylland Udvikling og medlem af forret-
ningsudvalget i LAG Djursland. 

 
Derudover vil en række kompetente gæsteundervisere dele ud af de-

res erfaringer, viden og muligheder. 

 
PRIS 

Prisen for deltagere fra de kommuner, der har abonnement på For-
eningstilskud.dk er kr. 4.800 pr. forening inkl. 2 deltagere, undervis-

ningsmateriale, forplejning samt en times gratis projekt supervision pr. 
forening efter kurset. For øvrige deltagere er prisen kr. 5.800.  

 

Ved flere end to deltagere pr. forening betales kr. 1.000 pr. ekstra 
deltager.  

 
Foreninger fra kommuner der ikke har et abonnement på ForeningsTil-

skud tilbydes 3 måneders gratis medlemskab af ForeningsTilskud.dk.  

 
TILMELDING 

Tilmeldingsfrist senest d. 20. december 2017. Ved tilmelding angiv  
venligst navn, forening/organisation, stillingsbetegnelse, kontaktinfo 

m.m. Tilmeld til: jh@upfrontnet.dk. 

http://www.Foreningstilskud.dk

