
Fondsansøgninger, foreningsudvikling og 
projekter – helt nede på jorden

Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 16-21,  
Sportscenter Danmark - Vejen Idrætscenter, 
Petersmindevej 1, 6600 Vejen

Til frivillige sociale foreninger, organisationer, ildsjæle  
og andre sociale fællesskaber:

Fondskonference i 
Trekantområdet



16.00 

Modtagelse og kaffe.

16.30

Velkomst: Præsentation af programmet og  

praktiske oplysninger.

16.45

Plenum: 

Bjarne Ibsen fra SDU/Center for forskning i Idræt, 

Sundhed og Civilsamfund giver os en indflyvning til 

samarbejdet mellem den frivillige og den kommu-

nale verden.

17.15-20.00

Besøg en stand, før en samtale om dit projekt med 

fondene, vælg et oplæg og/eller skab netværk. Se 

liste over oplægsholdere og stande på de næste 

sider. Imens er der forplejning.

20.00-20.45

Plenum: 

Opskriften på den gode ansøgning v. Center for 

Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA).

20.45

Tak for i dag.

Fondskonference 2020

Program

Tilmelding senest den 9. februar 2020 på  

www.middelfart.dk/fondskonference 



Korte oplæg

17.15-17.45: Spor 1

Den Sociale Fond 
for Børn og Unges 
tilskudsmulighe-
der - v/medstifter og 
formand Henrik Pe-
dersen - Hør om de 
forskellige støttemu-
ligheder og om hvem 
der kan søge samt 
eksempler på tidligere 
støttede projekter.

Fonden for Socialt 
ansvar - Kom og hør 
hvordan fonden sikrer 
rammerne for en lang 
række sociale orga-
nisationer startet af 
frivillige ildsjæle.

Inspirationscase:
Frivilligcenter 
Middelfart - v/ Allan 
Bentzen - Kom og 
hør om en sommerlejr 
for flygtningefamilier, 
økonomisk støttet af 
Trygfonden.

Nordeafondens 
tilskudsmuligheder
Kom og hør om 
de forskellige 
støttemuligheder og 
om hvem der kan 
søge samt eksempler 
på tidligere støttede 
projekter.

17.45-18.15: Besøg stande – se bagsiden af programmet for standoversigt

18.15-18.45: Spor 2

Crowdfunding 
v/Michael Eis fra 
Booomerang - Kom 
og hør hvordan man 
ved hjælp af sit net-
værk rejser penge 
til sine projekter og 
gode idéer.

Inspirationscase: 
Jydepotten - Kom 
og hør om Café Jy-
depottens erfaring 
med fundraising. Få 
konkrete eksempler 
og gode råd. Café Jy-
depotten er et socialt 
værested i Grindsted.

Smukfonden
v/Sanne Ravn og Eld-
bjørg Pollestad
Kom og hør om 
hvordan smukfonden 
støtter initiativer og 
projekter, der arbej-
der for at fremme 
fællesskab af den 
slags, der kan af-
hjælpe ensomhed og 
udsathed, fortrinsvist 
blandt unge.

Arbejdsmarkedets 
Feriefond 
v/ Nina Krarup og 
Therese Bunnage
Kom og hør hvordan 
Arbejdsmarkeds  
Feriefond arbejder 
med – og støtter  
”Ferieophold til glæde 
og gavn”. 

18.45-19.15: Besøg stande – se bagsiden af programmet for standoversigt

19.15-19.45: Spor 3

Socialstyrelsens 
tilskudsmuligheder 
v/Inge Lise Poulsen
Kom og hør om So-
cialstyrelsens aktuelle 
arbejde for at styrke 
frivillighed og sociale 
fællesskaber
og få eksempler på 
nogle af de projekter, 
som Socialstyrelsen 
støtter inden for
disse områder.

Grant Manager ser 
dagens lys - Lance-
ring af nyt system til 
fundraising-branchen.

Veluxfondens til-
skudsmuligheder - 
Kom og hør om de 
forskellige støttemu-
ligheder og om hvem 
der kan søge samt 
eksempler på tidligere 
støttede projekter.

Inspirationscase:
BROEN 
Kom og hør om 
BROENs arbejde 
med at støtte udsatte 
børn og unge til en 
aktiv fritid. BROEN 
støtter med hjælp til 
kontingent og udstyr 
i forbindelse med den 
enkelte aktivitet.
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Stande

Fonde
Nordeafonden
Veluxfonden
Socialstyrelsen
Slots- og Kulturstyrelsen / Kulturministeriet
Fonden for socialt ansvar
Det Obelske Familiefond
DGI – Inklusion
Smukfonden
Arbejdsmarkedets Feriefond

Fundraising-virksomheder
Fonde.dk / Fundraiseren.dk
Grant Manager
Aktiv Fundraising Aps
Booomerang
Up Front Europe/ www.Foreningstilskud.dk
Wischmann Innovation
Primus Motor
Bigum Consult

Andre
Place2Book
Y´Mens

Kommunerne 
Frivillighedskoordinatorer, frivilligcentre, fundraisere og kommunale støtteordninger m.fl.

Fondskonferencen 2020 arrangeres af:

Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart og Vejen Kommuner.


