Foreningsudvikling i Tønder Kommune
Siden oktober 2014 har vi aktivt arbejdet med foreningsudvikling i Tønder Kommune. I november 2015 afsluttede vi det, som vi kalder fase 1. I første fase blev den aktuelle situation i foreningerne undersøgt og analyseret. Resultaterne af undersøgelsen blev præsenteret ved en konference
i november 2015 for de frivillige i kommunens foreningsliv.
Undersøgelsen viser tydeligt, at foreningerne mangler og efterspørger ny indsigt og nye værktøjer, hvis flere borgere skal deltage aktivt i foreningslivet. Samtidigt viser undersøgelsen, at der er
et stort potentiale og mange muligheder for at udvikle foreningslivet.
Blandt de potentialer og muligheder som undersøgelsen viser, er;
1. Kvalitet i tilbud og aktivitet og fokus på udvikling.
De nuværende medlemmer efterspørger personlig udvikling i aktiviteten og dygtige frivillige, uanset niveau. Den største årsag til, at mange teenagere stopper med deres aktivitet er, når de ikke længere opnår en udvikling og deraf mister interessen.
2. Flere aktive forældre og familietilbud(fleksible).
Der er en markant sammenhæng mellem aktive forældre og aktive teenagere. Hvis vi kan
få engageret flere forældre som medlemmer og frivillige, så får vi flere ind i foreningerne, og vi kan fastholde flere teenagere i foreningslivet – også som frivillige senere.
For samfundet vil det også have en positiv effekt, da undersøgelsen viser, at der er klar sammenhæng mellem at være foreningsaktiv og være i beskæftigelse. Foreningsaktive teenagere er i højere grad i arbejde end ikke-foreningsaktive. Foreningsaktive teenagere arbejder ovenikøbet mere
end ikke-foreningsaktive.
Undersøgelsen viser også andre potentialer og muligheder for flere medlemmer og frivillige.
Dem kan du få oplyst ved at kontakte undertegnede.
Testfase
I oktober 2015 startede vi fase 2 – testfasen – som løb frem til februar 2016. Vi testede metoder
og værktøjer sammen med syv foreninger og tilpassede løbende i forhold til den feedback, som
foreningerne kom med.
I to byer lavede vi borgerundersøgelser, for at høre borgerne hvad de efterspørger i foreningslivet. Svarene fra borgerundersøgelsen kan foreningerne bruge til at målrette tilbud efter hvad lokale borgere efterspørger.
Udviklingsforløb
I marts 2016 startede vi fase 3, som løber frem til januar 2018. Alle foreninger i kommunen, som
vi har kontaktoplysninger på, har fået tilbudt – via mail - at deltage i et udviklingsforløb.

Behov og udfordringer er meget individuelt fra forening til forening. Derfor bliver udviklingsforløbet også tilrettelagt efter den enkelte forenings behov og ønsker. Der bliver naturligvis også
taget højde for hvor meget tid og hvor mange ressourcer foreningen har.
Vi arbejder med en anerkendende og systemisk tilgang til udviklingen af foreningerne. Med
denne tilgang kommer vi ind til roden af foreningens problemstillinger og får arbejdet med de
emner som giver mest mening, samt får sat mere fokus på relationerne mellem de frivillige. Samtidig har foreningerne fuldt ejerskab over egen udvikling.
Vi forsøger som det første, at fokusere på det som allerede virker godt, samt bryde med vanetankerne og den foreningskultur, som har gjort det svært at bevæge sig i den ønskede retning.
I stedet for hele tiden at finde på nyt og blindt forsøge sig frem, så kigger vi indad i foreningen
og får først undersøgt, hvad den enkelte forening selv kan gøre for at være bedre stillet i forhold
til hvad foreningen egentlig vil. Vi kigger så at sige ind i boksen, før vi kigger ud af boksen.
Arbejder vi med nyt, sikrer vi altid at der er ressourcer til at løfte den nye opgave, ellers forsøger
vi at skære andre opgaver væk. Vi skal hele tiden huske på, at hver gang der kommer en ny opgave, så skal de gamle opgaver fortsat løses.
Hertil vil vi inden længe begynde at arbejde med det sociale miljø i foreningerne, hvor målet er,
at foreningerne bliver bedre rustet til at tage imod medlemmer og frivillige som ikke er vant til
foreningslivet.
Tilbuddets indhold
I forløbet får hver forening blandt andet tilbudt;
4-6 gange konsulentbistand om året.
Ekstra konsulentbistand til samarbejder med andre foreninger.
Deltagelse i workshops.
Mulighed for at søge midler til udviklingstiltag.
Hertil lærer den deltagende forening nye redskaber, som foreningen kan bruge fremover til udvikling, samt en masse ny viden og mulighed for selv at præge fremtiden.

