
Ingerfairs kursus om:

Kompetenceudvikling af
lokalafdelingernes bestyrelser
Dette todagskursus, hvor du får redskaber til at facilitere 
bestyrelsesudviklingen, er målrettet dig, der er ansat til 
at understøtte og udvikle lokale afdelingsbestyrelser i din 
organisation.



Rollen som organisationens forenings- eller udviklingskonsulent 
er spændende og udfordrende, men der kan være mange for-
ventninger til dit arbejde med at understøtte og styrke de lokale 
afdelinger rundt omkring i landet.

Du skal på samme tid balancere mellem organisationens strategi-
ske prioriteringer med den lokale bestyrelses lyst og mulighed for 
at udvikle lokalafdelingen, mens hovedkontoret ofte arbejder i et 
hurtigere tempo end de lokale afdelinger, og ny tiltag risikerer at 
skabe frustrationer lokalt.

På dette kursus får du et overblik over, hvilke muligheder du har 
som konsulent for at drive udviklingsprocesser i lokale afdelinger, 
der kan få bestyrelserne med.

Du får redskaber til at facilitere workshopper og processer, så du 
kan understøtte de lokale bestyrelser i at implementere de nye 
tiltag, organisationen gør.

Opgaven i at skabe velfungerende lokalafdelinger kan være ud-
fordret af, at det ikke længere er en nem opgave at finde frivillige 
til at bemande den lokale bestyrelse. På kurset får du derfor også 
metoder og tilgangen til at understøtte bestyrelser i, hvordan de  
selv kan rekruttere frivillige.

PÅ KURSET FÅR DU
– overblik, redskaber og metoder til at udvikle din 
lokalafdelings bestyrelse 



• Pligt eller lyst? Hør hvordan foreningsdemokratiet udvikler  
 sig, og hvad kommende generationer af frivillige forventer af  
 din organisation.

• Din rolle og valg af position som konsulent kan afgøre, om vi får 
 bestyrelsen med ”ombord”.

• Den velfungerende bestyrelse kommer i flere udgaver.  
 – sådan planlægger og faciliterer du dialogen, om hvilken type 
 bestyrelse, lokalafdelingen ønsker at være.

• Fremtidens organisering banker på døren, men de fleste be- 
 styrelser vil gerne gøre det, de plejer. Hør hvordan de løser  
 denne udfordring i andre organisationer. 

• Rekruttering til bestyrelsen. 
  – sådan hjælper du bestyrelsen til at skabe en systematik i   
 deres rekrutteringsarbejde. 

KURSETS PROGRAM



KURSUS I KØBENHAVN
Dag 1: 19. september ´23, kl. 9.30-15.30 (Morgenmad kl 9.00)
Dag 2: 20. september ´23, kl. 9.30-15.30 (Morgenmad kl 9.00)

STED
SoHo, Flæsketovet 68, 1711, København V

TILMELDING
Tilmelde dig ved at sende en mail til tilmelding@ingerfair.dk
Oplys: Navn, organisation og dine kontaktoplysninger, samt 
hvem vi skal sende faktura til (evt. EAN-nr og referencetekst, 
hvis din organisation har et sådan).

Efter du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelsesmail og 10 
dage efter en faktura. Det er først, når du har betalt fakturaen, du 
er endeligt tilmeldt kurset. Betaler du ikke din faktura rettidigt, 
forbeholder vi os retten til at tilbyde din plads til en anden. Af-
melder du dig senere end 30 dage inden kursusstart, refunderes 
50% af kursusprisen. Afmelder du dig 14 dage inden eller endnu 
tættere på afholdelse, refunderes kursusbetalingen ikke. 

PRIS
6.800 kr. ekskl. moms. 
Prisen er inklusive forplejning.

PRAKTISK INFORMATION

OM INGERFAIR
Ingerfair er en højt specialiseret konsulentvirksomhed inden 
for professionalisering af arbejdet med frivillige og samarbej-
der mellem civilsamfundet og det offentlige. I Ingerfair har 
vi altid haft den vision, at arbejdet med frivillige anerkendes 
som den særlige faglighed, det er. En af vores styrker er, at vi 
til daglig løser en bred vifte af opgaver for både store og små 
foreninger samt i det offentlige på forvaltnings- og instituti-
onsniveau. På den måde har vi et bredt kendskab ”hele vejen 
rundt om bordet”.

www.ingerfair.dk

KURSUS I AARHUS
Dag 1: 6. februar ´24, kl. 9.30-15.30 (Morgenmad kl 9.00)
Dag 2: 7. februar ´24, kl. 9.30-15.30 (Morgenmad kl 9.00)

STED
LynFabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus C

UNDERVISER

LASSE F. PETERSEN, konsulent i Ingerfair.
Lasse har arbejdet med udvikling af lokalafdelings-bestyrelser igennem de 
sidste 3 år. 
Han er 100 mtr. mester i den praktiske del af rekruttering og ledelse af 
frivillige, og så er han ophavsmanden bag Klub Frivillig konceptet, som han 
i 2015 vandt Kulturministerens Idrætspris for.

Lasse er praktiker til fingerspidserne og har siden 14 års alderen været 
frivillig leder i mange forskellige projekter. Derudover har han de seneste 6 
år holdt over 300 oplæg i foreninger og organisationer med rekruttering og 
ledelse som emner, samt undervist på adskillige kurser for medarbejdere 
og bestyrelser.

mailto:tilmelding@ingerfair.dk
https://www.ingerfair.dk
https://www.ingerfair.dk/medarbejdere-lasse-f-petersen/

