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Veje til guldet – redskaber og fif til fundraising

Workshop om fundraising

• Ultra kort introduktionsrunde – hvem, hvorfra, erfaring med fundraising – succes og udfordring, 

drømme om udbytte af  workshoppen

• Elementer i fundraising strategien og workshoppens emner

• En kattelem

• Hvad søge midler til

• Hvem søge midler fra

• Hvem søger midler – fundraising teamet lokalt og med involvering af BKD

• Hvordan søger man – relationer og gode ansøgninger
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Elementer i fundraising-strategien

Det kan anbefales at have en strategi!

Og følge den – eller være bevidst om, hvornår og hvorfor man eventuelt fraviger den

Vær bevidst om, hvilke grund-forståelser, der ligger bag ens fundraising-arbejde.

Strategi handler om stillingtagen på den lange bane til….

▪ Hvad søger vi til

▪ Hvorfor søger vi

▪ Hos hvem søger vi

▪ Hvem står for det 

▪ Hvordan søger man
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Dette er en kattelem
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Hvad søge midler til

Opmærksomhedspunkter: 

• Tilgang: Vi søger til alt hvad man kan få til vs. vi søger 
målrettet efter noget, vi mangler

• Kortsigtet/langsigtet – vær beredt men ikke panisk

• Projekt/udvikling/afprøvning eller drift

• Kerneelementer i indsatsen – løn, aktiviteter, mad, 
kompetenceudvikling, frivilligstøtte, supervision, organisering 
– Hvad har I brug for? Hvad kan fås forskellige steder? 
Hvordan er vægten mellem elementerne? Kan I levere 
indsatsen, hvis I ikke får noget af det hele?
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Penge til 

udvikling af 

området

Penge til udvikling 

og drift af enkelt-

netværk (til løn + 

aktivitet)

Penge direkte til 

brugeraktiviteter 

og enkelt-events 

(nogle gange også 

løn)

Mad, præmier, ak-

tivitetsmidler, 

hvidevarer mv 

(ikke penge)

Store nationale fonde, 

Ministerielle puljer 

(penge eller 

partnerskab)

+ +

Lokale fonde, 

kommunale §18-midler + +
Lokale klubber og 

foreninger, menigheder + + +
Virksomheder, 

erhvervsdrivende (+) +

Nogle donorer skal opsøges – andre byder sig til – andre igen er synlige og skal kontaktes når de byder 

sig til. 

Start eventuelt med lokalavisen, kommunens hjemmeside og legathåndbogen – og spørg de andre!
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Hvem søge midler fra
Finansiering sker typisk ikke alene ved én donor. 

Ofte ”kludetæppe” – nogle giver til noget, andre til 

andet – læg en strategi

Tilgange: lukkethed eller åbenhed? Åbenhed – vi 

søger også derfra, vi får også derfra – fortælling 

om opbakning

Få idéen – tænk – undersøg (evt google + 

kontakt) – søg/spørg – mange vil gerne give
Elevatortalen

- Hvem

- Hvad

- Til hvem

- Hvorfor

- Hvor meget/hvad
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Fundraising – ensom ulv eller team?

• Nogle fundraisere arbejder alene – måske endda som eksterne med ”no cure, no pay” – tilbud.

• Hvis man fundraiser internt – saml et godt team (eller tag hatte på):

• Idé-udviklere og/eller nogen, som kan kvalificere og hjælpe med at beskrive forandringsteorien

• Projektmagere, som kan designe projekter, udarbejde tidsplaner, tænke i ”what if” og SWOT

• Kassemester, budgetlægning og overblik over finansiering

• Skriveren, som kan omsætte den kreative idé til de ord, som svarer på donors spørgsmål

• Driftslederen som omsætter til praksis

• Fotografen som på forhånd kan sætte sig ind i, hvilke lækre billeder og fortællinger der bliver

• Hvis du teamer op med Blå Kors Danmark, så….

• I dag er fundraising nødvendigt at kunne og at beskæftige sig med – enten ved at sætte ramme for at andre gør det –

eller ved at gøre det selv
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Hvordan søge

• Nogle gange ved direkte kontakt

• etablering og vedligeholdelse af relationer 

• åbenhed 

• aftaler om opfølgning

• fælles sag men forskellige perspektiver og udbytte

• Andre gange ved skriftlig ansøgning

• Hav en stærk indsats – en god idé

• Kend din indsats – forandringsteorien

• Følg vejledningen – fokus, spørgsmål – uden at 
gå på kompromis med idéen 

Psst: En god forandringsteori er et godt 

udgangspunkt for en god indsats – og 

spændende at drøfte
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Budget
• Et samlet budget med udgifter og indtægter (bevillinger, medfinansiering/egenfinansiering)

• Løn – tid til kontaktskabelse, koordinering, ledelse, evaluering/opfølgning…

• Frivillig-opbakning, supervision, kurser…

• Aktiviteter og aktivitetsmidler og forplejning – findes der en beregningsnøgle?

• Det formelle – forsikringer

• Nogle vil gerne vide noget om medfinansiering og egenfinansiering

• Frivilligtimer

• Penge

• Lokaler til rådighed

• Medlemskontingenter

• Fornuftigt med balance mellem ressourceindsats til ansøgning og bevilget beløb

• Og I skal have kræfter og kapacitet til at anvende midlerne
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Opfølgning ifm drift af projekt

Spoiler alert!

• Man får ikke hver gang – måske 10 %, måske mere, afh. af strategi og felt – undersøg hvorfor 

og målret

Men når man får:

• Ofte indebærer en donation en eller anden forpligtelse til evaluering, tilbagemelding, regnskab

• Tænk det ind fra starten

• Husk at have det in mente når I lægger budget

• Hvis en indsats ændrer sig, så er det ansvarligt (eller påkrævet) at give besked

• Hvordan kan man give lokale donorer synlighed? (hvis de ønsker det)
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Opsummering

• Læg en strategi for fundraising

• Sammensæt / skab adgang til et godt team

• Tag opgaven på jer – ved at løse selv eller involvere andre

• Hav løbende øje for mulige donorer og vær forberedt (med 
en elevatortale eller en forandringsteori eller en 
grundbeskrivelse/projektbeskrivelse)

• Ansvarlig projektdrift indebærer åbenhed og synlighed og 
tilbagemeldinger (og det er en anledning for god 
opmærksomhed til én selv)

• Del erfaringer med andre

• Stikord og opmærksomhedspunkter fra workshop:


