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foreninger  

September—November 2016 



Kursus i rekruttering af frivillige ledere 

til foreninger 
 

Frivillige ledere og trænere er foreningernes vigtigste ressource, og Aabenraa Kommune 

har som et af sine vigtigste mål at styrke frivilligheden i kommunens foreninger. Uden 
frivillige ledere intet levende og aktivt foreningsliv. Aabenraa Fritidsråd, Elite Aabenraa 

og Aabenraa Kommune er derfor glade for at kunne byde velkommen til dette spænden-
de kursus målrettet rekruttering og fastholdelse af frivillige ledere til idrætsforeninger. 
Med dette kursus tager vi et af mange vigtige skridt for at støtte, hjælpe og udvikle vo-

res fritidsliv i Aabenraa Kommune og vi håber at rigtig mange vil deltage.  

 
Kurset tilbydes af igennem et samarbejde imellem Aabenraa Fritidsråd, Elite Aabenraa og Aabenraa 
Kommune.  
  
 

Baggrund 

De frivillige ledere udgør den vigtigste ressource for foreningerne i Danmark. Desværre 
oplever mange foreninger vanskeligheder med at rekruttere og fastholde de frivillige i 
foreningen. Samtidig viser undersøgelser, at kun få foreninger har en strategi for rekrut-

tering og ledelse af frivillige i deres forening. Dette på trods af, at foreninger med en fri-
villighedsstrategi har væsentligt nemmere ved at rekruttere og fastholde de frivillige. 

  
Rekruttering af frivillige bliver aldrig en nem opgave, men en klar strategi for rekrutte-

ring og ikke mindst ledelse af frivillige kan gøre foreningen langt mere attraktiv for frivil-
lige, og ikke mindst lette arbejdet for de ledere, som står med ansvaret for at rekruttere 
og lede andre frivillige. 

  
På dette kursus lærer du om de forskellige elementer i en samlet rekrutteringsstrategi 

og du får rig lejlighed til at arbejde konkret med at udarbejde en rekrutteringsstrategi 
for netop din forening. På den måde løser du en vigtig og konkret opgave for din for-

ening samtidig med at du lærer nyt. 



Undervisningsforløb 

 
Kursusforløbet består af 5 moduler som afvikles i september – november 2016 i Agoraen, 
Aabenraa.  
 

 
5.    september:  Modul 1 

26.  september:  Modul 2 
10.  oktober:   Modul 3 
9.    november:  Modul 4 

28.  november:  Modul 5 
 

 
Alle kursusmoduler bygges op omkring kortere teoretiske indlæg efterfulgt af konkrete op-
gaver med udgangspunkt i skabeloner og værktøjer, som deltagerne kan anvende til at ar-

bejde med egne problemstillinger og løsninger. Målet er således at skabe et uddannelses- 
og udviklingsforløb hvor både de enkelte kursister og deres klubber indgår i en givende ud-

viklingsproces, og hvor alle foreninger oplever at have fået noget helt konkret anvendeligt 
med hjem fra alle moduler. 
  

Alle deltagende foreninger oprettes i onlineværktøjet Dropbox, hvor undervisningsmateria-

le, skabeloner, værktøjer m.v. uploades. Her uploades ligeledes en skabelon til udarbejdel-

se af en samlet rekrutteringsstrategi som kursisterne arbejder på løbende under kurset, så-

ledes at de ved slutningen af kurset har en færdig eller næsten færdig rekrutteringsstrate-

gi. Deltagelse på kurset forudsætter således anvendelse af en bærbar computer eller IPad. 



Modul 1 
5. September. kl. 17.00 – 21.30 
  

Strategisk rekruttering & fastholdelse af frivillige til foreningen (4½ time) 
 

Erfaringerne med rekruttering af frivillige ledere til foreninger viser, at de foreninger som 
er gode til at rekruttere frivillige arbejder målrettet og systematisk med rekrutterings-
processen. 

  
Denne aften arbejdes med følgende temaer: 

 
• Hvordan kan man forstå strategisk rekruttering & fastholdelse af frivillige? 
 

• Hvilke udfordringer skaber samfundsudviklingen for rekrutteringen af frivillige? 
 

• Teorierne bag personlig motivation og måden man træffer beslutninger på. 
 
• Hvad skal i som forening have styr på for at øge sandsynligheden for en succesfuld re-

kruttering & fastholdelse af frivillige? 
 

• Hvordan kommer I i gang med at lave en strategi for rekruttering & fastholdelse af fri-
villige? 
 

• Hvad er de konkrete opgaver, som I skal hjem og arbejde med i det videre forløb? 

 

 

 

 

Kursusleder 

 
Kursusleder og underviser Klaus Frejo har mere end 20 års erfaring med rekrut-

tering og ledelse af frivillige. Dette være sig både helt praktisk som foreningsfor-

mand for en forening med 350 medlemmer, som sportschef ved Viborg Idræts-

råd med rådgivning af 63 foreninger og som direktør i Viborg Golfklub med an-

svar for mere end 70 frivillige. Klaus har endvidere undervist frivillige, studeren-

de, ledere og professionelle på diplomniveau inden for idrætsbranchen de sidste 

15 år. 



Modul 2 
26. september  kl. 17.00 – 21.00 
  

Værdier og formål – vejen til mening og engagement for de frivillige (4 timer) 
 

Det er afgørende vigtigt for foreningerne, at de klart kan kommunikere deres grundlæggende 
værdier, mission og vision til potentielle frivillige og på den måde gøre det frivillige arbejde 
meningsfuldt og værdifuldt. 

  
Denne aften arbejdes der med: 

 
• Hvorfor er jeres forening værd at arbejde for? 
 

• Betydningen af en stærk vision for jeres forening 

 

Modul 3 
10. oktober  kl. 17.00 – 21.00 
  

Effektiv mødeledelse – brug de frivillige kræfter på det væsentlige (4 timer) 
 

Gode mødevaner kan læres og aftales, så alle bliver glade. Og gode mødevaner sparer tid, 
der kan anvendes til andre foreningsaktiviteter. 
  

Denne aften arbejdes der med: 
 

• Hvorfor alle de møder?  
 
• Gode mødevaner skal aftales på forhånd 

 
• Nye mødevaner og måder at arbejde på, hvordan påvirker det vores møder? 

 
• Sådan styrer man et godt møde der slutter til tiden 
 

• Gode beslutninger – vejen til mening, ejerskab og motivation  

 



Modul 4 
9. november kl. 17.00 – 21.00 
  

Strukturering af opgaver og viden i foreningen– gør det sjovere og nemmere at 
være frivillig (4 timer) 

 
Vi arbejder med at skabe en simpel struktur for at kunne gemme og dele viden i forenin-
gen til gavn og glæde for alle. Dette sparer rigtigt mange kræfter i det daglige og letter 

rekrutteringen af næste generation af ledere væsentligt. 
  

Denne aften arbejdes der med: 
 
• Vidensdeling og strukturering af opgaverne i foreningen. 

 
• Om at lave årsplan og opgavebeskrivelser. 

 
• Oprettelse af årsplan og handleplaner i Dropbox. 



Modul 5 
28. november kl. 17.00 – 21.30 
 

Strategisk rekruttering af frivillige (4½ time) 
 

Når der er kommet styr på struktureringen af opgaverne og  vidensdelingen er det tid til 
at drøfte selve rekrutteringsprocessen. Der kan konstateres en klar sammenhæng mellem 
den ledelse som de frivillige udsættes for og deres lyst til at forblive i foreningen, så vi 

drøfter hvad god ledelse i forening er. 
  

• Er der reelt brug for alle de frivillige i jeres forening og laver de det rigtige? 
 
• Burde man flytte dem rundt, så de kom til at lave noget andet?  

 
• Skal vi alle have de sammen roller i foreningen, eller er det ok at vi bidrager på forskel-

lig vis. Og hvordan håndterer vi den situation?  
 
• Hvad er forskellen på brede rekrutteringsstrategier, hvor vi skal finde mange personer til 

konkrete opgaver og snævre rekrutteringsprocesser, hvor vi skal rekruttere til de tungere 
poster som formandsposten.  

 

  
Værktøjer skal bruges for at have værdi. Modulet samler trådene fra de tidligere moduler 

og opsummerer på de værktøjer som foreningerne har arbejdet med. 
Gensidig præsentation af resultater og ændrede arbejdsrutiner. 
  

Vi drøfter de videre udfordringer og hvad der skal til for at komme helt i mål med rekrut-

teringsprocessen. 



Praktisk information 

 
Det anbefales at 2 personer fra hver forening deltager, for at skabe den bedste forankring 
af strategien i foreningen. 
  

Alle deltagere modtager et kursusbevis for gennemførelse af kurset. 
Aabenraa kommune er vært ved sandwich, frugt, vand, kaffe og kage i forbindelse med af-

vikling af modulerne. 
 
Pris 

Det er gratis at deltage på kurset. 
  

Kursussted 
Mødelokalet i Agoraen, Nyløkke 2, 6200 Aabenraa.  
 

Tilmeldingsfrist 
Tilmeldingsfrist er den 24. august 2016 klokken 12.00.  

 
Tilmelding ske via dette link: https://aabenraa.nemtilmeld.dk/81/  
Der er 30 pladser og hver forening må stille med max 3. personer. Der arbejdes efter først 

til mølle princippet.  

 

Mere information 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Uffe Vind på mail: uv@aabenraa.dk el-

ler direkte til underviseren Klaus på mail: klaus@frejosteen.dk  

 

 
 
 

Venlig hilsen 
 

Aabenraa Kommune  

Kultur, Plan og Fritid  

https://aabenraa.nemtilmeld.dk/81/

