Kultur, Fritid og Idræt 15-06-2022

Beslutning: Frigivelse af midler til foreningsarrangement om frivillighed
Sagsnr. i ESDH:
22/7151
Beslutningskompetence: Kultur, Fritid og Idræt
Beslutningstema
Kultur, Fritid og Idræt skal beslutte, om udvalget vil disponere 30.000 kr. fra den interne pulje til en
workshop om rekruttering af frivillige, herunder ledere og instruktører, målrettet kommunens
foreninger, samråd og Folkeoplysningsudvalg.
Sagsfremstilling
Flere af Furesøs foreninger har på brugermøder i forbindelse med fordeling af lokaletider for sæson
2022-2023 givet udtryk for, at de har problemer med at fastholde og rekruttere frivillige ledere og
instruktører til at afvikle aktiviteter. Dette er en landsdækkende tendens oven på corona, der til
gengæld har ført flere borgere over i de selvorganiserede aktiviteter.
Derfor anbefaler forvaltningen at udbyde en fælles workshop til alle Furesø Kommunes foreninger,
samråd og Folkeoplysningsudvalget, hvor det vil være muligt at dykke ned i, hvad der er sket med
frivilligheden under corona-nedlukningerne, og hvordan man kan genrekruttere de frivillige.
Forvaltningen anbefaler, at workshoppen afvikles af konsulenthuset Ingerfair fredag den 9.
september kl. 16:00-21:00. Nedenfor er et foreløbigt udkast til programmet, såfremt Ingerfair
faciliterer workshoppen. Workshop er et godt format til foreninger, der både kan opnå indsigt i
tendenser og få værktøjer med hjem til at kunne handle på.
Programforslag for workshoppen
Forvaltningen anbefaler, at workshoppen bygges over samfundets udvikling, de vigtigste tendenser
inden for frivillighed samt forskellige former for frivillighed, herunder følgende områder:
-

Hvorfor: Hvad er foreningens formål, og hvorfor har vi egentlig brug for frivillige?
Hvad: Hvad er det egentlig, vi rekrutterer til, hvilke opgaver og på hvilket niveau?
Hvem: Hvilke personer har vi brug for til at løse opgaverne, og hvem vil være de rette?
Hvordan: Hvor finder vi dem, og hvordan får vi kontakt?

Workshoppen rundes af med en snak om ”den gode velkomst” i foreningen, spilleregler for de
frivillige og udarbejdelse af en handleplan for den enkelte forening.
Der vil være tid til drøftelse og egen refleksion flere gange under workshoppen, så der kan
idéudvikles og videndeles mellem de fremmødte foreninger.
Om Ingerfair
Ingerfair er specialiseret i arbejdet med frivillige og leverer kurser, workshop, sparring og
rådgivning om frivillige.
Økonomiske konsekvenser
Kultur, Fritid og Idræt har en intern pulje på 100.000 kr. Udvalget har allerede disponeret 50.000 kr.
i 2022. Ved disponering af yderligere 30.000 kr. til en frivillighedsworkshop vil der restere 20.000
kr. i udvalgets pulje til resten af 2022.
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Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Forvaltningen vurderer, at arrangementet understøtter Vores Furesø – politik for kultur, fritid og
idræt. Derudover knytter workshoppen sig til flere succeskriterier under mål nr. 5; bl.a. ønsket om,
at foreninger skal spille en nøglerolle, og at vi ønsker at styrke civilsamfundet til i endnu højere
grad at bidrage til de stærke fællesskaber, ved at flere frivillige borgere og organisationer bidrager.
Borgerinddragelse
Folkeoplysningsudvalget inviteres med i den konkrete planlægning.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 at Kultur, Fritid og Idræt disponerer 30.000 kr. fra den interne pulje til afvikling af det
beskrevne arrangement om frivillighed, målrettet kommunens foreninger.
Beslutning i Kultur, Fritid og Idræt den 15-06-2022
Godkendt.
Afbud:
Egil F. Hulgaard
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