
Mini-kursus i fundraising 
Frivilligcenter Langeland onsdag den 7. maj 2014



Dagens program

• Introduktion – Jeres erfaringer og forventninger

• Hvad er fundraising

• Fonde og puljer – og hvor finder man dem

• Ansvar og overblik - fondshjul

• Pause

• Planlægning og forarbejde

• Det detaljerede og store perspektiv

• Ansøgningen 

• Eksempler på ansøgninger

• Når I får succes eller afslag



Jeres erfaringer og forventninger

• Hvilke fonde har I søgt

• Succes eller afslag

• Hvad vil I gerne blive bedre til



Hvad er fundraising

Fund = penge/ressourcer   Raising = mobilisere/skaffe

Ressourcer kan være:

• Økonomiske midler

• Materialer

• Reklame/synlighed

Fundraising er ikke kun at skrive en ansøgning:

• Fundraising handler om at være strategisk og kunne 

tilpasse sine idéer

• Fundraising er også at planlægge hvordan i skaffer 

midler til i år, til næste år osv. Brug tid på budgettet i 

foreningen



• Hvordan søger man en fond

- Der skal en skriftlig ansøgning til – i mange tilfælde findes et 

ansøgningsskema, som da SKAL anvendes. Et ansøgningsskema skal typisk 

anskaffes via internettet

- De fleste fonde har en hjemmeside hvor ansøgningskriterier er 

beskrevet – læs dem grundigt

- Kontakt eventuelt fondens kontaktperson, hvis I har spørgsmål

- Ansøgningsfrister er typisk 1 gang årligt, hver halve år, hvert 

kvartal eller løbende

- En bestyrelse træffer afgørelsen. Behandlingstid er typisk 3-6 

måneder



Hvor finder i fonde og puljer

• Del erfaringer med foreninger/projekter der ligner Jeres

• Hjemmesider:

- www.puljeportalen.dk – abonnementsordninger 

- www.legatmidler.dk

• Brug frivilligcenterets fondsdatabase på en lånecomputer her i centeret

http://www.puljeportalen.dk/
http://www.legatmidler.dk/


Udvalgte fonde 

STORE

TrygFonden

Nordea-fonden

Velux Fonden

Lauritzen Fonden

Simon Spies Fonden

LOKALE

Albani Fonden

Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietet’s Fond

Karl Møllers Fond

OFFENTLIGE

Paragraf 18

Social ministeriets puljeportal www.tilskudsportal.sm.dk

http://www.tilskudsportal.sm.dk/


Overblik

Mange deadlines og oplysninger at holde styr på

Fondshjul – overblik over året fundraisingaktiviteter

Fond Ansøgningsfrist Uddelingstidspunkt Skema Information

§ 18 1.marts

1.september

April                                  

Oktober

Ja Langelandkommune.dk

Albani fonden 15. oktober November Ja Albanifonden.dk

Karl Møllers Fond Januar Februar Ja Kontaktperson: -

Telefonnr: -

Osv.



Arkiv - til fremtidige varetagere af fundraising i foreningen

Fond Dato Formål/ansøger Beløb Svar

§ 18 1.marts 2012 Drift 5000 Bevilliget april 2012

Veluxfonden 1.juni 2012 Inventar til café 20.000 Bevilliget sep. 2012

Albani Fonden 15. oktober 2012 Frivilligpleje 

caféfrivillige

10.000 Afslag nov. 2012

Osv.



Pause



Planlægning og forarbejde

Det er en god idé at være forberedt på, at:

• Fundraising tager tid

• Flere afslag end succes’er

• Hvem har ansvar for hvad

• Skabe et overblik over fundraisingsaktiviteter – fx et arkiv 

• At søge flere steder og dermed være mindre sårbare

• Uafhængighedsplan 



Planlægning og forarbejde

Afsender Budskab Modtager

Sælger Produkt Køber

Forening Ide/aktivitet Fond

Brug tid på at definere og skabe sammenhæng mellem alle tre 

led



Afsender/sælger/forening

• Hvem er vi og hvad står vi for (værdier, interesser, formål)

• Hvordan er vi organiseret

• ”Profil” af medlemmer/frivillige og brugere af aktiviteten/løsningen

• Hvordan skaber vi synlighed/opmærksomhed om foreningen/aktiviteten

• Netværk



Budskab/produkt/idé/aktivitet

• Hvilke opgaver/problemstillinger udfører/løser vi

• Hvordan løser/udfører vi disse



Modtager/køber/fond

• Hvordan matcher de os?

- Værdier

- Målgruppe

• Undersøg eventuelt hvem/hvilke projekter fonden tidligere har 

givet til og hvilke beløb



Det detaljerede og store perspektiv

En god ansøgning er den, hvor det er tydeligt, hvilke forandringer I ønsker 

at skabe (det store perspektiv) og hvordan I vil gøre det (det detaljerede 

perspektiv) 

OG hvordan dette matcher netop den fond i søger. Her skal der muligvis 

ligges vægt på forskellige ting ift. forskellige fonde

Forandringsteori



Ansøgningen

• Læs og skriv ansøgningen igennem flere gange

• Ansøgningen skal kunne besvare alle HV-spørgsmål: Hvem – hvad –

hvorfor – hvordan – hvor meget

Ansøgningen skal være:

• Klart skrevet med det vigtigste først

• Konkret i sin beskrivelse af, hvad der sker i løbet af 

projektet/aktiviteten/opgaveløsningen

• En helhed uden løse ender og modstridende oplysninger

• Skrevet således, at den fremhæver de dele af aktiviteten, der matcher 

fondens målsætning

• Dækkende, så man ikke får det indtryk af, at ansøgningen skjuler 

relevante oplysninger



Når i får succes eller afslag

• Donationsoverrækkelse og PR for fonden

• Krav om dokumentation og opfølgning

Forslag til at skaffe midler på anden vis? 


