
STRATEGI 2019 
 

AKTIVITETER FOR MEDLEMSFORENINGER 

Formål Fungere understøttende for FrivilligThy’s medlemsforeningers drift og aktivi-

teter 

Målsætninger Flere deltager i aktiviteterne 

Foreningerne oplever et stort udbytte ved at deltage 

At skabe større netværk foreningerne imellem 

Aktiviteter • Afholde 8 årlige foreningscaféer med diverse oplæg, som er rele-

vante for frivillige foreninger 

• Afholde Frivillig Fredag, hvor foreningerne har stande på et frivil-

ligmarked 

• Afholde rundbordssamtale med deltagelse af Thisted Kommunes 

forvaltning, lokalpolitikere og medlemsforeningerne, hvor forenin-

gerne kan drøfte aktuelle emner med lokalpolitikerne 

• Yde konsulentbistand til medlemsforeningerne 

• Udlån af lokaler 

 

Aktiviteterne bidrager til at skabe netværk mellem foreningerne, understøt-

te deres mulighed for at synliggøre deres forening og aktiviteter for borger-

ne i Thisted Kommune samt hjælpe foreningerne med både praktiske og 

foreningsfaglige opgaver. 

Ressourcer Leder; planlægger og afholder aktiviteterne 

Bestyrelse; overordnet ansvar og facilitering 

Frivillige; hjælper med praktiske opgaver ifm. aktiviteterne 

Adhoc ressourcepersoner; praktiske opgaver 

Resultater på kort sigt Foreningscaféer: 

Mindst 15 deltager ved hver café i 2019 (2018: gennemsnitligt 5 ved hver 

café). FrivilligThy har i forbindelse med vores foreningscafe, iværksat en 

undersøgelse for, hvad der er foreningernes behov og ønsker for samarbej-

det mellem foreningerne og FrivilligThy. Undersøgelsen fandt sted i jan- og 

feb. 2019. Vi vil indhente flere oplysninger vedr. foreningscafeen ved ny 

undersøgelse senere på året, for at se om resultatet har ændret sig. 

 

Frivillig Fredag: 

40 deltagende foreninger i 2019 (2018: 32 foreninger). 

 

Rundbordssamtale: 

30 deltagende foreninger i 2019 (2018: 25 foreninger). 

 

Konsulentbistand: 

65 gange konsulentbistand i 2019 (2018: 50 gange konsulentbistand – 

både faglige og praktiske opgaver). 

 

Udlån af lokaler: 

Fastholde niveau i 2019 (2018: 670 udlån samlet på hele ugen på 1. sal og 

217 udlån samlet på hele ugen i stueetagen). 

Virkninger på lang sigt At FrivilligThy placerer sig som centralt medspiller i det frivillige forenings-

arbejde i Thisted kommune. 

Opfølgning og evalue-

ring 

Leder indsamler data på deltagelse i foreningscaféer og konsulentbistand, 

og frivillige indsamler data på Frivillig Fredag, rundbordssamtale og udlån af 

lokaler. 



Data indsamles og drøftes på bestyrelsesmøder for at vurdere, hvordan 

FrivilligThy kan opnå de fastsatte mål for 2019. 

 


