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Skal du med?
Formålet med lederakademiet er at give foreningsledere
viden og værktøjer til at udvikle egen forening, så den
bliver mere attraktiv - og dermed tiltrækker flere frivillige
og medlemmer.

Kurset giver deltagerne personlig læring
og lederværktøjer, der også kan anven-
des andre steder end i foreningsverd-
enen, f.eks. på arbejdet.
Underviserne gennemfører forløbet med
proces, sparring, erfaring, relevant viden
og værktøjer.

Er du frisk? Så ta' en kollega med!
De bedste betingelser for succés efter
uddannelsesforløbet skabes, ved at der
deltager flere fra samme bestyrelse.
Hvis deltagerne eller foreningens bes-
tyrelse gerne vil have yderligere infor-
mation eller sparring, kan de inden kurset
få  besøg af en foreningskonsulent.

Praktisk information
Lederakademiet foregår over fem
moduler.  Forud for første modul afholdes
et online/Skype-møde til introduktion af
uddannelsen.
Ved afslutning i foråret 2020  aftales
opfølgningsmøder  med deltagernes
bestyrelser om implementering af det
valgte udviklingsforløb.

Introduktion til Lederakademiet
18. februar kl. 19.00-19.45
(online/Skypemøde)

Modul 1
Lørdag 29.2. 2020 kl. 9.00-16.00
Præsentation af:

Indhold, metode og praktisk
Deltagere og undervisere og deres
forventninger
Deltagernes projektideer samt
kvalificering af disse

Ledelse i foreningen:
Ledere eller opgaveløsere
Ledelse og samarbejde
Handlingsplan
Årshjul

Modul 2
Tirsdag 10.3.2020  kl. 17.30-21.30
"Den attraktive forening":

Målgrupper
Aktiviteter
Vision/Mission

Øvrige bestyrelsesmedlemmer inviteres
med
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TA´ EN KOLLEGA MED!!

Modul 3
Lørdag 28.3. 2020 kl. 9.00-16.00
Praktisk projektledelse:

Værktøjer og teori i relation til
deltagernes valgte projektopgaver

Foreningens kommunikation:
Målgrupper og kanaler
Intern og ekstern
Markedsføring

Frivillighed:
Motiver til frivillighed
Involvering/rekruttering
Anerkendelse
Frivilligpolitik/-strategi

Modul 4
Torsdag 16.4.2020 kl. 17.30-21.30
Personlig ledelse:

Ledelsesstil/ -type
Roller i bestyrelsen

Modul 5
Lørdag 2.5. 2020 kl. 9.00-16.00

Præsentation af og sparring på
deltagernes idéer/projekter
Forankring af projektet i foreningen;
hvordan?

Foreningen og omverdenen:
Idræts- og foreningsbilledet i dag
Foreningens ansvar og pligter

Afrunding, fejring og etablering af
netværk fremadrettet.



Lederakademiet 2020

Kursussteder:
Modul 1 & 3: Fangel Kro, Fangelvej 55, 5260 Odense S
Modul 2 & 4: Idrætscenter Midtfyn, Søvej 34, 5750 Ringe
Modul 5:  Boltinggaard Gods, Kokskovvej 28, 5750 Ringe

Pris: kr. 4.555,00

Tilmelding senest 27. januar 2020 på:
www.dgi.dk/foreningsledelse/arrangementer/202016853002

Har du behov for yderligere information, så kontakt:
Anders Lilhav, konsulent DGI Fyn
Tlf. 79404600/21441791
Mail: anders.nielsen@dgi.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Om bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab,

motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.
Det starter med dig – og involverer hele Danmark.


