
Opsamling på tidsrejsen (gruppearbejde)  

ved dialogmødet onsdag den 23. maj 2018 

 

Køkken - Hvad skal vi bruge (hvilke ingredienser) for at skabe et socialt, rummeligt og mangfoldigt 

foreningsliv på Nordfyn. 

(Hvid)  

 Samlingssteder 

 Tilgængelige og åbne tilbud for alle 

 Frivillige kræfter – ildsjæle 

 Tovholder 

 Økonomi – tilskud fra kommune 

 Empati, vilje og motivation 

 Interesse 

 Deltagere/medlemmer 

 Markedsføring af events/tilbud 

 Fælles mål og visioner 

 Samarbejde mellem foreningerne og kommunen 

 Gode faciliteter og fysiske rammer – optimale forhold for de frivillige 

 Stille krav 

(Blå) 

 Godt samarbejde/evnen til samarbejde 

 Mange frivillige –mere anerkendelse af det man står for 

 Indflydelse/respekt for hinandens meninger 

 Fornuftige og brugbare lokaler 

 Offentlig tilskud 

 Mangfoldighed og mange foreninger 

 Borgere med lyst til at deltage 

 ildsjæle 

(Grøn) 

 Medlemmer 

 Frivillige 

 Midler – økonomi, faciliteter og redskaber 

 Samarbejde Respekt for hinandens arbejde 

 Bestyrelse 

 lyst og energi 

 Snakker sammen 

 Tager godt imod nye 



 Anerkendelse 

 Synlighed 

(lyserød) 

 De frivillige 

 At vi er mange 

 At der er plads til nye og at der bliver taget godt imod dem 

 Respektere hinanden/og hinandens forskelligheder 

 Kreative mennesker 

 Ordentlige lokaler som er tilgængelige 

 Gode ideer + organisationstalenter 

 Omsorg/hånd om de ensomme 

 Opsøgende 

 Netværk 

(Gul) 

 Frivillige/kursister 

 Samarbejde 

 Opbakning fra kommunen og lokalbefolkningen 

 Faciliteter 

 Åbenhed 

 Det gode humør 

 Ja-hatten 

 Uddannelse af frivillige 

 Økonomi 

 Oplysning om de enkelte foreninger (fælles app/avis) 

 Tilgængelighed, så alle er ligesindet 

 Fællesskab 

 Professionel sparring 

 Erfa-gruppe/møder på tværs 

(Rød) 

 Samarbejde 

 Frivillige 

 Tidssvarende faciliteter 

 Velfungerende bestyrelse 

 Respekt 

 God tid 

 Engagement 

 Interesse 

 Skabertvang 

 Beskrivelse af den enkelte forening 

 Koordinering 

 Fællesskab 



 

 

 

Kopirum - Hvad gør man andre steder som man kan lade sig inspirere af i forhold til at skabe et socialt, 

rummeligt og mangfoldigt foreningsliv på Nordfyn? 

(Hvid) 

 Integrering af unge i foreningsliv i samarbejde med skolen 

 Samarbejde – skole – DGI – idrætsforening – glæde af det med det samme/ikke lange forberedende 

processer 

 Viden om hinanden 

 Berøring mellem folkeoplysning og sociale foreninger – hvordan starter vi det? 

 Vi kan godt lave noget sammen, men foreningerne har kerneopgaver – derfor bør andre gøre 

grundarbejdet. 

 Møde om hvad vi kan lave sammen. 

(Blå) 

 Sociale arrangementer for frivillige/DHL – sammenkomster osv. 

 Frivillignet – et sted hvor man kunne komme med ideer der kan blive til noget 

 Hjælp til at starte foreninger 

 Hjælp til en ildsjæl – hjælp til vedtægter, søge midler osv. 

 Foreningerne bredt funderet – det sociale, kulturelle, idræt, oplevelser, nye ideer mv. 

 Tingstedet er guld værd 

(grøn) 

 Sædvanen inden for foreninger – andre lande gør det mere professionelt – via fonde. 

 Foreningerne er frie 

 Øsamfundene –alle er egangeret – det er nødvendigt 

 Det lokale engagement – sagen er vigtig – ildsjæle for områderne 

 Information og samarbejde 

 Nordfyns kommune har fokus på det frivillige i lighed med andre kommuner 

 Velkommen til Nordfyn med information om de frivillige foreninger 

(lyserød) 

 Manualer/struktur til de frivillige 

 Hvad ma de frivillige bruges til? 

 Krav som skal opfyldes 

 Nogle virksomheder giver deres ansatte mulighed for at lave frivilligt arbejde i arbejdstiden 

(Gul) 

 Nordfyn er ved at komme efter det – bygninger til rådighed 

 PR om seniorhusene 

 Tættere samarbejde mellem foreninger og skole 



 Sociale aspekt skal bære foreningerne 

 Væresteder for unge – noget for ensomme unge – for dem som ikke kan finde sig til rette i 

nuværende foreninger 

 Brugerinddragelse/ansvar – for at udvikle tilbud 

 Ungdomsklubber til andre målgrupper, eksempelvis handikappede 

(Rød) 

 Opbakning og samarbejde ml. kommune og frivillige 

 Række hånden ud som kommune 

 Samarbejde med lodsejere 

 Andre spørger os – vi er unik forening 

 Gribe bolden når frivillige spørger og leger med på ideen 

 Faciliteter til rådighed som står ledige 

 

Toilet – hvad er den værste ide I kan komme på for at skabe et socialt, rummeligt og mangfoldigt 

foreningsliv på Nordfyn? 

(Hvid) 

 Mere registrering og administration 

 Fester, øl 

 Initiativdræbere – dræbe nye indsatser til minoriteter 

 Samarbejde fremfor at konkurrere – dårlig kultur 

 Nye tanker indefra og udefra – generationsskifte 

(Blå) 

 Ikke nedlægge paragraf 18 midler 

 Flere midler til satspulje 

 Penge for al låne lokaler 

 Kommunen vil bestemme over de frivillige 

 Hvis de frivillige foreninger bliver nedlagt 

 Betale skat af frivilligt arbejde 

 At ledige ikke kan være frivillige jf. lovgivning 

(grøn) 

 Ingen offentlige toiletter! 

 Alle bliver tvunget til frivilligt arbejde 

 Ingen paragraf 18 midler 

 Ingen medlemmer  

 Ingen foreninger 

 Ingen samarbejde med kommunen 

 Samarbejde mellem alle foreninger 

 Fælles foreningshus 

 Kæmpe om midler 



(lyserød) 

 Jævn alle de gamle udslidte og urentable bygninger (Biblioteker og borgerhuse) 

 Mere samarbejde om kulturelle/motionstilbud på tværs af foreninger 

 Hvis der ikke bliver givet tilskud til det frivillige arbejde 

 Gymnasieelever i praktik i foreninger 

 Samme vilkår for f.eks. idrætsforeninger og frivillige sociale foreninger 

(Gul) 

 Der e ringen frivillige 

 Politisk modstand 

 Selvcentreret ideer 

 For meget brok 

 For små lokaler 

 Gøre som vi plejer 

 Tænker ikke bredt – manglende koordinering 

 Tænke snævert – silotænkning 

 Starter forkert på et projekt 

 Bruger de frivillige ressourcer forkert 

 Sognerådstænkning 

 Køre solo 

 De frivillige vil have løn 

 Skære tilskud væk 

(rød) 

 Gode ideer bliver ikke taget alvorligt 

 Langsommelige arbejdsgange 

 Kommunen vil bestemme over hvad frivillige skal lave 

 En indgang/en kontaktperson til hvert område 

 Fjerne børneattest v. ældreforeninger 

 Samarbejde om at udnytte de frivillige ressourcer f.eks. kasserer 

 

Skraldespand – Hvad er den mest urealistiske ide til at skabe et socialt, rummeligt og mangfoldigt 

foreningsliv på Nordfyn? 

(hvid) 

 Foreningsliv på undervisningsplanerne i skolen 

 Husstandsomdelt gratis frivilligavis 

 Gratis foreningssider i ugeavisen 

 Gratis halleje for foreninger 

 Gratis fester for foreninger 

 Kommunal finansiering af foreningernes ideer 

 Gratis til Legoland for foreninger 

 Fundraiser 



(Blå) 

 Nordfyns Kommune som en enhed 

 Et nyt rådhus for hele kommunen 

 Folkeafstemninger 

 Vi mangler en center-by 

(Grøn) 

 Flere flygtninge 

 Flyve til månen 

 Flere paragraf 18 midler 

 Fremmede kvinder ud 

 Fremmede i foreningerne 

 Flere midler til foreningerne 

 Ubegrænsede midler til foreningerne 

 Alle danskere i frivilligt arbejde 

(Lyserød) 

 Dobbelt så mange frivillige (gerne unge) 

 Borgerhuse i alle byerne – byer med over 2-3000 indbyggere – alle skal have adgang – faciliteter 

der er behov for – uden at skulle betale for det. 

 Busser i hele kommunen 

(Gul) 

 1 samlet idrætsforening 

 Samarbejde 

 At kommunen betaler alt 

 FCN lukker 

 PR om FCN mv 

 Kommunen overtager alt 

 Fundraiser 

 Fælleshus på Kærgården 

 Ungdomshuse 

 Busforbindelser på tværs i kommunen 

(Rød) 

 Fælles it-netværk for alle foreninger 

 Penge 

 Større støtte til de kulturelle foreninger og arrangementer 

 Kommunal hjælp med it-problemer – hotline 

 Transport til aktiviteter i fremtiden for handikappede/udsatte  

 

 



Bord – hvordan skal vi samarbejde for at skabe et socialt, rummeligt og mangfoldigt foreningsliv her på 

Nordfyn? 

(Hvid) 

 Sparring på tværs af foreningerne/frivillig udveksling 

 Ekstern professionel oplæg til inspirationsdagen til at drøfte ud fra 

 Nedbryde grænse ri eget regi 

 Kunne rumme alle 

 Bedre kørselsmuligheder 

 Større og tættere samarbejde kommune og foreninger imellem. 

 F.eks. aktivitetsdag (kommunen primær aktør) 

 Større synlighed om hvad kommunens visioner er med de nye tiltag rundt omkring (eks. multibane, 

springgrav) 

(Blå) 

 Acceptere hinandens forskelligheder 

 Samarbejde på tværs af foreninger om sundhed 

 Fælles referencer 

 Fælles foredrag foreninger imellem, som man kan tage med tilbage i egen forening 

 Tættere samarbejde med idrætsforeninger, er der nogen inden for egne rækker der kan bidrage 

 Rummelighed 

 Kigge på den gode historie ved andre – kan vi gøre noget tilsvarende? 

 Mere åbenhed af kommunens lokaler 

(Grøn) 

 Ikke være misundelige på andre 

 Udveksler erfaringer 

 Have en frivilligbank fx Fcn. Databank med nogle der kan byde ind med nogle timer eller opgaver 

 Et bestemt fast sted der er foreningernes hus, hvor man kan støtte hinanden, udveksle ideer 

 At foreningerne kan få lov til at annoncere på de blå sider i ugeavisen. De små foreninger har ikke 

råd til annoncering. 

 Mere oplysning om vejviserens eksistens, hvor kan man finde den? 

(Lyserød) 

 At grænsen mellem det professionelle og det frivillige defineres bedre 

 At bruge hinandens ressourcer (foreningerne imellem) 

 Erfa-grupper for forskellige områder 

(Gul) 

 Have et lyst sind 

 Alle i Nordfyns Kommune er lige, vi er en kommune nu! Bedre dialog og kommunikation 

 Åbenhed 

 Skabe fællesskaber 



 Samarbejde på tværs i kommunen mellem foreninger eksempelvis fælles gymnastikdag for alle 

foreninger 

 Tålmodighed for at det lykkedes 

(Rød) 

 Åbenhed foreninger imellem i stedet for konkurrenter 

 At foreningerne støtter og samarbejder 

 Udvikle samarbejde mellem børn og voksne, børnehave, plejecentre mv. 

 

Tag – The sky is the limit – hvad drømmer I om, hvis I havde mulighed for at bestemme hvordan man 

skaber et socialt, rummeligt og mangfoldigt foreningsliv på Nordfyn? 

(Hvid) 

 Hvis vi kunne skabe et forum hvor alle foreninger i kommunen kunne mødes 

 Vi er alle frivillige og sammen kan vi skabe det mangfoldige og rummelige 

 At vi kan skabe flere aktiviteter for handikappede/borgere med særlige behov. 

 Kan idrætsforeningerne eksempelvis stille rum/faciliteter til rådighed. 

 Transport 

 Gratis at gå til motion 

 Fælles aktiviteter på tværs af generationer 

(Blå) 

 En ”mentor” de frivillige kan gå til – med viden om det område 

 Et sted opdelt i sektioner der kan sætte nye ting i gang og være nødlinje ved problemsager. 

 Hjælp til at finde de relevante steder man kan få hjælp i en sag. 

(Grøn) 

 Ubegrænsede midler 

 Flere frivillige 

 Udbrede kendskab 

 Større anerkendelse af de frivillige 

 Gøre det attraktivt at sidde i bestyrelse 

 Et foreningshus der kan sætte gang i dialoger frivillige indbyrdes 

 Minimere angst for at frivillige tager ansattes job 

 Bedre samarbejde med kommunen og frivillige – f.eks. bedre henvisninger til foreninger 

 Større synlighed af de frivillige foreningers tilbud 

 At få lov til at annoncere på de blå sider 

 Samarbejde på tværs af foreninger. 

(Lyserød) 

 Kurser for de frivillige og ledere af frivilliggrupper 

 Frivilligcentret – kurser – evt. via center for frivilligt socialt arbejde tilpasset de nordfynske behov. 

 Klæde de frivillige på til samvær med demente 



 Undervisning i samarbejde – også på tværs af foreningerne 

 Socialt samvær på tværs for de frivillige 

 Klæde de frivillige på til at påskønne de frivilliges indsats 

(Gul) 

 Endnu tættere samarbejde ml kommune/frivillige – især børn/unge 

 Have nogle fagpersoner til at fødselshjælpe for nye tiltag 

 Der mangler frivillige – og penge på bordet/kommunale ansatte der kan hjælpe 

 En stor bygning borgerne i området må råde over –også til unge 

 Åbenhed og dialog i foreningernes bestyrelse – skabe ejerskab hos nye 

 Indskrive i vedtægter at der skal være unge med i bestyrelserne 

 ERFA-grupper på tværs af byer og foreningstyper/uddelegere opgaver 

 FcN kunne stå for opstart af Erfa-grupperne 

(Rød) 

 Uanede mængder af penge 

 Flere frivillige 

 Penge til leje af lokaler til motion 

 Bruge naturen til motion 

 Mer direkte vej for frivillige til politikere 

 Halvårlige møder hvor vi kan snakke mere målrettet 

 En fælles frivilliggruppe der binder de frivilliges aktiviteter sammen og som kan bruges som fælles 

talerør – politikere skal være med – kontinuitet i møderækken – 2 fra hver forening 

 Teleslynge i de kommunale institutioner 

 

 


