
 

 
 

Information 325 02.08.2022 

 

«Foreningsnavn» 
Att.: «Kontaktperson_Navn» 
Telefon: «Kontaktperson_telefonnr» / Mobil: 
«Kontaktperson_Mobilnr» 
E-mail: «Kontaktperson_Email»  
 

CVR-nr.: «CVR» 
Bruger-ID: «Bruger_ID» 

 
Link til Tilskuds- og foreningsportalen: 

forening.guldborgsund.net 

 

 
Denne information indeholder følgende emne: 

 

 

 Temamøde mandag den 22. august 2022 kl. 18 – 21 om  
Den attraktive forening -  ledelse af frivillige og udvikling af foreninger 

 

 
Endnu et spændende temamøde med fokus på at styrke fællesskabet i foreningslivet og 
udvikling af foreninger er klar, og alle interesserede fra foreningslivet er velkomne. 

 
Den attraktive forening – om ledelse af frivillige og udvikling af foreninger 

 

Hvad er det dygtige foreningsledere kan, når de alene eller i flok skaber en attraktiv forening, der 
tiltrækker medlemmer, frivillige, bidragsydere og opmærksomhed i lokalsamfundet? Det handler om 
ledelse og om at mobilisere ledelseskraft. Torben Stenstrup er aktuel med bogen ”Den attraktive 
forening” og vil sætte fokus på tre hovedopgaver i foreningsledelse:  

– ledelse af foreningens formål  
– ledelse af det frivillige arbejdsfællesskab  
– ledelse af foreningen som organisatorisk ramme.  

 
Aftenen byder på inspiration til at styrke foreningsdemokratiet, sammenhængskraften og en række 
pointer om det at fremstå som en attraktiv forening i lokalsamfundet. Derudover giver aftenen forslag til 
konkrete arbejdsmetoder og personlige refleksioner om din egen ledelsestilgang for at blive en dygtig 
facilitator og få medlemmer og frivillige til at opleve relevante og givende fællesskaber. 
 
Oplægsholder – Torben Stenstrup 
Torben Stenstrup driver Foreningsudviklerne og rådgiver en lang række lokalforeninger, 
landsorganisationer og kommuner om udvikling af det frivillige foreningsarbejde. Torben har igennem 
flere år bidraget til styrkelsen af foreningslivet i Guldborgsund Kommune og er selv engageret som 
formand for Fritidsudvalget i Næstved Kommune. Torben har skrevet bøgerne ”Tak for donationen, Hr. 
Fond” og ”Forandring i Forening”, og er nu klar med ”Den attraktive forening”, som temamødet tager 
afsæt i. 
 
Temamødets indhold: 

 Velkomst og præsentation 

 Hvad er god foreningsledelse og hvilke elementer er centrale for at få succes med ledelse i din 
forening? 

 

 

https://forening.guldborgsund.net/infoside.asp?id=1


 

 Ledelse af frivillige fællesskaber gennem kommunikation, anerkendelse og relationer 

 De gode spørgsmål som dåseåbner – øvelser hvor spørgeteknikker baner vejen for dialog og 
sammenhængskraft i arbejdet med at lede frivillige 

 Det elegante samarbejde, hvor mange løfter i flok – om roller, positioner og selvkørende frivillige 

 Udvikling af dit eget lederskab og perspektiv på dine valg som foreningsleder 

 otte veje til at styrke dine kompetencer som foreningsleder 

 Undervejs er der øvelser, cases og masser af dialog   
 

 
Temamødet afholdes mandag den 22 august 2022 kl. 18:00-21:00 

 

 

Praktiske oplysninger: 

 Dato: mandag den 22. august 2022 

 Sted: Rådhuset, Parkvej 37 i byrådssalen  

 Tidspunkt: kl. 18.00 – 21.00 

 Forplejning: Sandwich, vand, frugt, te og kaffe 

 Pris: Gratis 
 
Aftenens program: 

18.00              Velkomst ved formanden for folkeoplysningsudvalget Lene Madegaard 
18.10 - 19.20   Oplæg ved Torben Stenstrup. 
19.20 - 19.40   Pause med sandwich og vand  
19.40 - 20.50   Oplæg fortsat med øvelser, cases og masser af dialog   
20.50              Opsamling og evaluering. 
21.00              Tak for i aften                      

 
Målgruppe:  
Alle foreninger, som ønsker at få ny inspiration og nye ideer og tiltag til ledelse af frivillige og udvikling 
af foreninger.  
 
Oplægsholder: Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne.    

  
Tilmeldingslinket:  Tilmelding til temamøde 
 
 

 Brugernavn: tema22august 

 Password: tema22august 

 
Tilmeldingsfrist:  onsdag den 17. august   
 
Vi glæder os til at se mange foreningsledere 
 
Lene Madegaard 

Formand for Folkeoplysningsudvalget  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

  
 
Borger & Branding 
Telefon +45 5473 1000  
E-mail borgerogbranding@guldborgsund.dk 
 
Trine B. Frederiksen                  Katha Qvist                                           Lone Svendsen                                  
Frontstageleder for                                       Backstageleder for                               Fritidskonsulent 
Landdistrikter, Kultur & Fritid                        Landdistrikter, kultur & Fritid                Landdistrikter, Kultur & Fritid   
Telefon +45 2518 0375                                Telefon +45 25180003                         Telefon +45 2518 0337 
mail: tbf@guldborgsund.dk                           kq@guldborgsund.dk                           losv@guldborgsund.dk     
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