
 Invitation til 

 

 

2. marts 2017 kl. 17 - 20 

i Byrådssalen på Skanderborg Fælled 
 

”Hvordan skaffer vi penge til sportsudstyr, borde-bænke, naturstier, nødvendig renovering, ønsket udvidelse, en flot 
ny bygning, sjove events, eksperimenter, smart kunst og tusind andre ting (som ikke lige er på budgettet),”….. 
spørger mange foreninger fra tid til anden. 

Medfinansiering til dit projekt fra fonde kan være vejen til at realisere en god idé. Men rundt regnet ni ud af ti 
fondsansøgninger får afslag - selv på gode projekter. 

Skanderborg Kommune tilbyder nu alle foreninger på kultur- og fritidsområdet samt kontraktholdere i kommunen et 
lynkursus i fundraising. Partner i Fundraiseren.dk Rasmus Munch giver en indsigt i fondsmarkedet, i vigtigheden af 
at vinkle dit projekt, og præsenterer 10 gode råd om ansøgningsprocessen.  

Samtidig får din forening gratis adgang til et abonnement på Danmarks største fondsdatabase www.fonde.dk og 
løbende nyhedsbreve. Det står selvfølgelig deltagerne frit for at benytte andre søgeværktøjer og opsøge andre råd-
givningsmuligheder på området. 

På denne workshop bliver der mulighed for at udveksle erfaringer om fundraising med andre foreningsaktive og 
kontraktholdere. Og Skanderborg Kommune orienterer om overordnede ’spilleregler’ og kommunale puljer. 

Tilmelding senest 27. februar: NemTilmeld 

Max. 120 deltagere efter første-til-mølle-princippet. Derfor kun højest to deltagere fra hver forening/institution. 
Fælleden byder på en sandwich. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Bente Hornbæk, stabschef 
Kultur, Borgere og Planlægning 
 
 
Spørgsmål rettes til: 
Viggo.Rasmussen@skanderborg.dk 
Tlf. 87947786 

 

https://skanderborg.nemtilmeld.dk/


Program for workshop om fundraising 

Torsdag den 2. marts i Byrådssalen 

  
Kl. 17.00 Velkomst v/ stabschef Bente Hornbæk 
 

Kl. 17.10 Oplæg v/ partner i Fundraiseren.dk Rasmus Munch: 

 Generel introduktion til fundraising 

 Hvad er et støtteværdigt projekt? 

 Hvad er en god ansøgning? 

 Ansøgningsteknik - 10 gode råd 

 Afklarende spørgsmål fra salen 

 
Kl. 18.00 Pause og sandwich 
 

Kl. 18.30 Oplæg v/ centerleder Jesper Simonsen og udviklingskonsulent Viggo Rasmussen: 

 Kommunale puljer og støttemuligheder 

 Overordnede ’spilleregler’ og muligheder for sparring/rådgivning 

 
Kl. 19.00 Introduktion til Fonde.dk v/ Rasmus Munch 

 
Kl. 19.30 Debat og erfaringsudveksling  

 
Kl. 20.00 Afslutning 
 
 
Skanderborg Kommune 
Kultur, Borgere og Planlægning 
 


