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Kursus Bedre økonomi i spejdergrupper 
 
 
Baggrund 
De kommunale tilskud bliver mindre i de fleste kommuner i denne tid. Samtidig vil mange 
foreninger gerne udvide og udvikle deres aktiviteter – det kræver flere penge. 
 
I forskellige fonde m.v. er der mange penge, der netop støtter det frivillige arbejde. Få inspiration 
og værktøjer til at få del i disse mange penge. 
  
Formål 
Kursets formål er, at sætte deltagerne i stand til, at planlægge arbejdet i gruppen/foreningen, så 
der er større sandsynlighed for succes ved ansøgninger til fonde m.v. 
 
Formålet er endvidere, at give deltagerne inspiration til kontingentet, indtægtsgivende 
arrangementer og ejerskabet af spejderhytten. 
 
Målgruppe 
Målgruppen er ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre, der søger penge til det frivillige arbejde 
eller som har ansvaret for gruppens/foreningens ledelse. 
 
Der ligger nemlig meget mere i fundraising, end det at skrive en ansøgning. Det er vigtigere at 
gruppelederen deltager, end at kassereren deltager, men jo flere fra gruppen der deltager, jo flere 
kan dele opgaven i gruppen. 
 
I skal tænke penge, når I laver jeres årsprogram, når I udtænker nye ideer/tiltag, når I har ønsker 
om indkøb eller kursusdeltagelse osv. 
 
Indhold 
En blanding af inspiration til, hvordan man kan indrette sin gruppe og sine aktiviteter for at få størst 
succes med ansøgningerne, hvordan man bedst bruger sit budget, hvor og hvordan man kan søge 
penge m.v. 
 
Inspiration til størrelsen af kontingentet, om man skal afskaffe de indtægtsgivende arrangementer 
og deres betydning for vores image samt inspiration til, hvordan hytten kan give en bedre 
økonomi. 
  
Tilmelding, tid, sted og pris 
Nykøbing Mors ........ Sallingsund Færgekro .......... Fredag den 1. oktober kl. 19.00 – 21.30 
Herning .................... Scandic Regina Hotel .......... Lørdag den 2. oktober kl. 09.00 – 11.30 
Horsens ................... Jørgensens Hotel ................. Lørdag den 2. oktober kl. 14.30 – 17.00 
 
Prisen er 485 kr., hvoraf de 100 kr. er lokaleleje. Inkl. kaffe, kage, deltagermateriale m.v. 
 
Tilmelding senest fredag den 23. september 2010 på www.koegespejderne.dk.  
 
Instruktør 
Peter Erkmann, gruppeleder hos Køgespejderne. 


