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Fundraising	  
Finansiering	  af	  projekter	  	  	  	  	  

  
DIF  

16.April 2015  
  

Hvem	  er	  I	  ?	  	  

Klaus	  Frejo	  	  	  

•  Cand.	  Scient.	  Adm.	  Aalborg	  universitet,	  NLP	  Master	  Coach.	  	  
•  Sportschef	  ved	  Viborg	  Sport	  	  
•  Leder	  af	  LiseborgCentret	  og	  Viborg	  Stadionhaller	  
•  Direktør	  for	  Viborg	  GolOlub	  
•  Underviser	  og	  censor	  i	  sport	  management	  ved	  de	  Danske	  Erhvervsakademier	  
•  Udviklingskonsulent,	  og	  underviser	  i	  ledelse	  ved	  DIF	  	  
•  Kursusleder	  ved	  Cph	  Business	  med	  ansvar	  for	  diplomuddannelse	  i	  golfmanagement	  

samt	  akademiuddannelse	  i	  ledelse	  af	  idrætsanlæg	  for	  HI.	  	  
•  CheOonsulent	  ved	  Center	  for	  sport	  management	  UCN	  
•  Selvstændig	  konsulent	  og	  partner	  i	  Frejo&Steen	  
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Hvad	  skulle	  I	  gerne	  have	  med	  herfra	  i	  
dag?	  	  

•  En	  forståelse	  for	  hvad	  fundraising	  	  går	  ud	  på.	  	  
•  En	  forståelse	  for	  hvorfor	  det	  er	  vigXgt	  at	  integrere	  fundraising	  og	  

sponsorering	  i	  klubbens	  øvrige	  akXviteter	  og	  målsætninger	  	  
•  En	  forståelse	  for	  hvordan	  man	  kan	  arbejde	  med	  fundraising.	  	  
•  En	  gennemgang	  af	  fundraising	  processens	  faser.	  	  
•  PrakXske	  eksempler	  på	  fundraising	  

Hvad	  betyder	  Fundraising	  ?	  

•  Fundraising	  er	  at	  søge	  støZe	  Xl	  gennemførelse	  
af	  diverse	  projekter	  fra	  diverse	  fonde,	  puljer	  og	  
DonaXoner	  

•  Baggrunden	  for	  opreZelsen	  af	  fonde	  og	  puljer?	  	  
•  Sponsorering	  handler	  om	  at	  indgå	  a[aler	  med	  
private	  virksomheder	  om	  at	  levere	  en	  konkret	  
modydelse	  Xl	  gengæld	  for	  penge.	  	  
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DIF	  og	  DGI	  om	  fonde	  

•  Af	  Søren	  Møller,	  formand	  for	  DGI	  og	  Niels	  Nygaard,	  
formand	  for	  DIF	  

•  Som	  repræsentanter	  for	  et	  område,	  der	  modtager	  
betydelige	  midler	  fra	  private	  fonde,	  må	  vi	  sige,	  at	  det	  
frivillige	  foreningsliv	  i	  	  

•  Danmark	  ville	  være	  ilde	  stedt	  uden	  midler	  fra	  private	  
fonde.	  Fondene	  støZer	  hvert	  år	  foreningslivet	  med	  
mange	  millioner,	  og	  pengene	  går	  Xl	  akXviteter,	  som	  er	  
nødvendige	  for	  fornyelse	  og	  forandring.	  Fondene	  
støZer	  også	  generelt	  akXviteter,	  som	  moXverer	  flere	  
danskere	  Xl	  fysisk	  akXve.	  	  

Dynamo	  for	  innova,on	  og	  ,lpasning	  

•  Tryg	  Fonden	  har	  således	  støZet	  iniXaXver	  som	  Skole	  OL,	  
idrætsakXviteter	  for	  overvægXge	  børn,	  udvikling	  af	  akXviteter	  og	  
foreningsliv	  for	  udsaZe	  børn,	  MoXon	  i	  Skolen,	  Alle	  Børn	  Cykler,	  
gadeidræt,	  idrætsfesXval	  for	  sindslidende,	  gåbusser,	  rekruZering	  og	  
uddannelse	  af	  unge	  trænere	  i	  udsaZe	  boligområder	  og	  mange,	  
mange	  andre	  projekter.	  	  

•  Det	  samme	  gør	  fonde	  som	  Nordea-‐fonden,	  Fonden	  Realdania,	  
Tuborgfondet,	  A.	  P.	  Møller	  Fonden	  m.fl.	  
	  

•  Fondene	  støZer	  netop	  det,	  der	  ikke	  hører	  hjemme	  i	  foreningernes	  
dagligdag,	  og	  dermed	  er	  de	  dynamo	  for	  innovaXon	  og	  Xlpasning.	  

VigXge	  spørgsmål	  inden	  start	  

•  Hvilke	  konsekvenser	  har	  det	  for	  klubben	  at	  
finansiere	  akXviteterne	  med	  fundraising	  og	  
sponsorpenge?	  	  

•  Er	  det	  pengene	  eller	  projektet	  der	  driver	  
projektet?	  	  
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10	  minuZer	  med	  sidemanden	  

Løgstrup	  AkXvitetspark	  	  
-‐	  et	  vellykket	  fundraising	  projekt	  
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Finansieringen	  af	  AkXvitetsparken	  
	  

Bidragsyderne	  som	  har	  bidraget	  ,l	  finansieringen:	  	  
	  Fødevare-‐Erhverv	  Landdistriktsprogrammet	  	  

ArXkel	  33	  (via	  Viborg	  Amt)	   	   	   	   	   	  kr.	  	  	  780.000	  	  

Viborg	  Kommune	  Udvalget	  for	  Kultur	  og	  FriXd 	   	   	  kr.	  	  	  150.000	  

Viborg	  Kommune	  Folkeoplysningsudvalget	   	   	   	   	  kr.	  	  	  	  	  	  	  50.00	  

Viborg	  Kommune	  Børne-‐	  og	  Ungeudvalget	   	   	   	   	  kr.	  	  	  300.000	  

Caravell	  Fonden	   	   	   	   	   	   	   	  kr.	  	  	  150.000	  	  

Lokalt	  indsamlede	   	   	   	   	   	   	  kr.	  	  	  	  	  90.000	  

Det	  KriminalprævenXve	  Råd 	   	   	   	   	  kr.	  	  	  	  	  60.000	  

Løgstrup	  Andelskasse 	   	   	   	   	   	  kr.	  	  	  	  	  50.000	  

Unibank	  Viborg	   	   	   	   	   	   	   	  kr.	  	  	  	  	  20.000	  

Løgstrup	  Borgerforening 	   	   	   	   	   	  kr.	  	  	  	  	  10.000	  

Løgstrup	  Idrætsforening 	   	   	   	   	   	  kr.	  	  	  	  	  15.000	  

Viborg	  Amts	  Kultur-‐	  og	  FriXdsudvalg 	   	   	   	  kr.	  	  	  	  	  15.000	  

Viborg	  Amts	  Forebyggelsesråd 	   	   	   	   	  kr.	  	  	  	  	  	  	  5.000	  	  

IdrætspoliXsk	  ideprogram	  	   	   	   	   	   	  kr.	  400.000	  	  

	   	   	   	   	   	  …………...	  

I	  alt	   	   	   	   	   	   	   	   	  kr.	  2.100.00	  0	  	  

Fundraising	  i	  praksis	  

1.  Indledende	  projektbeskrivelse	  og	  konkreXsering	  af	  en	  idé	  	  
l  Hvad	  vil	  vi	  	  
l  Er	  der	  et	  reelt	  behov	  	  
l  BæredygXghed	  	  
l  Tidshorisont	  

2.  Økonomi	  
l  OpsXl	  et	  budget	  
l  Tilskud	  eller	  underskudsgaranX	  
l  Flere	  supplerende	  finansieringskilder	  	  
l  Anfør	  en	  investeringsoversigt	  over	  forventet	  finansiering.	  	  

Fundraising	  i	  praksis	  

3.	  Søgning	  på	  relevante	  fonde	  og	  puljer	  	  
•  Interessentanalyse	  af	  projektet	  	  
•  Find	  de	  relevante	  fonde	  og	  puljer	  
•  Undersøg	  forholdene	  nærmere	  for	  hver	  fond	  –	  læs	  hele	  hjemmesiden	  
eller	  katalog	  

•  Lær	  fondens	  idégrundlag	  og	  profil	  at	  kende	  
•  Ring	  og	  spørg!	  
•  Hvem	  sidder	  i	  bestyrelsen?	  
•  Ansøgningsfrister	  er	  vigXge	  at	  være	  opmærksom	  på	  	  
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Interessentanalyse	  	  
–	  hvem	  kan	  have	  interesse	  i	  vores	  projekt?	  	  	  

Projekt	  

Lokale	   	  

Na,onale	  interessenter	  

Interna,onale	  interessenter	  

RelaXoner	  som	  bankkonX	  

–  RelaXonens	  værdi	  kan	  findes	  ved	  at	  se	  
balancen	  på	  kontoen	  

–  Enhver	  interakXon	  kan	  klassificeres	  som	  en	  
indsæZelse	  eller	  et	  udtræk	  på	  kontoen	  for	  
dennes	  Xllid.	  	  

	  

Man	  bør	  betragte	  virksomhedens	  relaXoner	  Xl	  	  
interessenter	  og	  samarbejdspartnerne	  som	  en	  
række	  bankkonX,	  hvor	  der	  løbende	  sæZes	  ind	  
eller	  hæves	  

	  

Virksomheden	  

Interne	  stakeholdere	  
Eksterne	  

interessenter	  

Pe
ng
eb

as
er
et
	  

re
la
Xo

n	  
Ik
ke
	  p
en

ge
ba
se
re
t	  

re
la
Xo

n	  

AkXonærer	  
Leverandører	  

Kunder	  Medarbejdere	  

Jo	  tæZere	  på	  centrum	  desto	  
vigXgere	  interessentgruppe	  
	  
Jo	  større	  cirkel	  desto	  stærkere	  
interessent-‐relaXon	  

Interesse-‐	  
organisaXoner	  

Lokal-‐	  
pressen	  

Lokal-‐	  
samfundet	  

	  	  	  	  	  	  Eksempel	  på	  interessent-‐kort	  

Bestyrelsen	  

Medarbejder-‐	  
foreninger	  
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Indflydelse	  

1
9	  

En	  definiXon	  
	  

–  Den proces gennem hvilken en person eller gruppe 
–  forårsager at andre ændrer mening, holdning eller  
–  adfærd 

Magt	  

2
0	  

En	  definiXon	  
	  

–  Den styrke, kvalitet og energi, der gør personer i 
–  stand til det at forårsage ændringer i holdninger eller 
–  adfærd hos andre. 

7	  kilder	  Xl	  magt	  
–  Formel magt 
–  Sanktions magt 
–  Ekspert magt 
–  Vidensmagt 
–  Forbindelsesmagt 
–  Personlig magt 
–  Negativ magt 

Mitchell & Gruhn, 1996, Making Headway 
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Gruppearbejde	  	  

•  Udarbejd	  en	  interessentanalyse	  for	  jeres	  
projekt	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  opsXllede	  
model	  	  

•  20	  minuZer	  	  

Hvordan	  finder	  man	  frem	  Xl	  de	  relevante	  fonde	  
og	  puljer?	  

•  For	  det	  første	  er	  der	  stor	  forskel	  på	  de	  formålsbestemte	  (næsten	  alXd	  offentlige)	  puljer	  og	  
støZeordninger	  og	  de	  private	  velgørende	  fonde	  uden	  ”indholdsfortegnelse”	  	  

	  
•  ”At	  søge	  fonde	  uden	  indholdsfortegnelse	  er	  lidt	  som	  at	  lave	  mad	  uden	  opskri@	  og	  med	  lyset	  

slukket.	  I	  begge	  Clfælde	  kan	  man	  bare	  håbe	  på	  at	  nogen	  får	  medlidenhed	  med	  én	  og	  spiser	  
det,	  som	  man	  serverer.”	  	  

•  Kraks	  legathåndbog	  	  
•  Diverse	  legatserviceXlbud	  på	  neZet	  
•  Ministeriernes	  hjemmesider	  
•  Din	  lokale	  kommune	  og/eller	  amt	  	  
•  Ring	  og	  spørg	  
	  

www.Xlskudsbasen.dk	  
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DGI´s	  StøZeguide	  

•  hZp://www.dgi.dk/om/samarbejd-‐med-‐dgi/
fonde-‐og-‐puljer/stoeZeguiden	  

•  Her	  findes	  en	  samlet	  oversigt	  over	  det	  mest	  
oplagte	  fonde	  og	  puljer	  	  
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Fundraising	  i	  praksis	  

4.	  Skrivefasen	  
•  Tilpasning	  af	  ansøgninger	  Xl	  proposiXoner	  
•  Find	  plusordene	  for	  hver	  fond	  
•  Tilpas	  ansøgningerne	  individuelt	  	  
•  Skriv	  personligt	  og	  direkte	  	  
•  Vanskelighederne	  med	  de	  generelle	  almennyrge	  fonde	  
•  Tænk	  på	  en	  jobansøgning	  

5.	  Søgefasen	  	  
•  Datablad	  
•  Budget	  
•  StøZeskrivelser	  
•  Relevante	  bilag	  
•  Ansvarlige	  underskri[er	  
•  Ansøgningsfasen	  tager	  lang	  Xd	  og	  er	  træls	  	  
	  
	  

Find	  plusordene	  for	  jeres	  projekt	  	  

•  10	  minuZer	  	  

Lokal	  forankring	  af	  projekter	  via	  
fundraising	  og	  sponsorarbejde	  	  
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Indsamlingsværktøjer	  

Model	  for	  den	  gode	  ansøgning	  

Projekt	  

BæredygXghed	  

Troværdighed	  
Salgsevner	  og	  

netværk	  

Den	  menneskelige	  faktor	  
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Fundraising	  i	  praksis	  

6.	  Opfølgning	  
•  E[erlevelse	  af	  krav	  om	  revision	  og	  evaluering	  	  
•  Offentliggørelse	  af	  Xlskudsgivere	  	  

Nyd	  det	  færdige	  projekt	  	  


