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Side 3

1 (Åben) Demokrati i de folkeoplysende foreninger - møde syv
 
Sags ID: EMN-2021-01009

Resumé
Folkeoplysningsudvalget har arbejdet med demokrati i de folkeoplysende foreninger og valgt at 
arbejde videre med temaet frem til juni 2021, hvor udvalget ønsker at have et produkt klar til 
vedtagelse. På det syvende møde arbejdes med temaet ”Hvordan bestyrelser i de folkeoplysende 
foreninger arbejde med demokrati”.

Baggrund
Folkeoplysningsudvalget har på de seneste seks møder diskuteret demokrati i de folkeoplysende 
foreninger og valgte på tredje møde at arbejde videre med temaet frem til juni 2021, hvor udvalget 
ønsker at have et produkt klar til vedtagelse.

På fjerde møde vedtog udvalget en plan for arbejdet med demokrati i de folkeoplysende
foreninger. På femte møde blev arbejdet med temaet ”Hvordan kan vi involvere børn og unge og 
deres forældre i demokratiet i de folkeoplysende foreninger”. På sjette møde blev arbejdet med 
medlemsdemokratiet for de voksne medlemmer i de folkeoplysende foreninger. På det syvende 
møde arbejdes med demokrati i de folkeoplysende foreninger på bestyrelsesniveau. 

På baggrund af de udsendte bilag drøfter Folkeoplysningsudvalget spørgsmål til bestyrelserne. 
Der er til punktet vedlagt et bilag til spørgsmål til voksne medlemmer samt til bestyrelsen (bilag 1). 
dette bilag drøftes mhp. på optimering af spørgeskemaet. Der er vedlagt bilag til spørgeskema til 
unge (bilag 2). dette bilag drøftes med henblik på godkendelse.

Til at understøtte dialogen af de to spørgeskemaer, er der vedlagt bilag med de drøftelser, der har 
været i Folkeoplysningsudvalget vedr. spørgsmål til foreningsdemokratiet (bilag 3). 

Det foreslås, at involvere foreningerne i arbejdet med demokrati via et spørgeskema, som kan 
udsendes til foreningerne. 

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget: 

1. At drøfte, hvordan vi kan arbejde med demokrati i de folkeoplysende foreninger på 
bestyrelsesniveau.

2. At godkende spørgeskema til de unge foreningsmedlemmer. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Bilag 1 Bestyrelsen - spørgeskema til demokrati (3810182 - EMN-2021-01009)
2. Bilag 2 Spørgeskema til unge vedr. demokrati (3810181 - EMN-2021-01009)
3. Bilag 3 Spørgeskema til demokrati i de folkeoplysende foreninger (3810183 - EMN-2021-
01009)
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2 (Åben) Udpegning af formand og næstformand for Facilitetsudvalget 2021 - 2022
 
Sags ID: EMN-2021-01145

Resumé
Facilitetsudvalget i Gentofte Kommune skal have udpeget formand og næstformand.
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune (SIG) indstiller, at Bo Bay udpeges 
som formand og Robert Mikelsons udpeges som næstformand.

Baggrund
Jf. § 4 skal Facilitetsudvalgets formand og næstformand udpeges af Folkeoplysningsudvalget for 
en 2-årig periode efter indstilling fra Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte Kommune 
(SIG), der repræsenterer Facilitetsudvalgets medlemmer.
 
SIG indstiller, at Bo Bay, Hellerup Idrætsklub udpeges til formandsposten for facilitetsudvalget i 
perioden 1.1.2021 til 31.12.2022, og at Robert Mikelsons, Gentofte Volley udpeges til 
næstformandsposten i perioden 1.1.2021 til 31.12.2021.
Bo Bay og Robert Mikelsons har fungeret som formand og næstformand fra 1.1.2019 til
medlemmernes tilfredshed.

Vurdering
Det er Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritids vurdering, at de to foreslåede kandidater vil være et 
godt valg som hhv. formand og næstformand for Facilitetsudvalget.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

1. At Bo Bay udpeges som formand for facilitetsudvalget fra d. 1.1.2021 til d. 31.12.2022.

2. At Robert Mikelsons udpeges som næstformand for Facilitetsudvalget fra d. 1.1.2021 til 
31.12.2021.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

3 (Åben) Status for foreningslivet under coronapandemien i Gentofte Kommune
 
Sags ID: EMN-2021-01143

Resumé
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid orienterer Folkeoplysningsudvalget om status for 
foreningslivet i Gentofte Kommune under coronapandemien.

Baggrund



Side 5

Coronapandemien påvirker stadig idrætslivet i Danmark. I Gentofte Kommune har der været lukket 
for indendørs idræt siden begyndelsen af december og udendørs idræt har været begrænset til 
først 10 personer, siden fem personer. Gentofte Kommune har pga. høje smittetal i en periode på 
knap tre uger haft lukket helt for udendørs idræt. Den nuværende nedlukning af indendørs idræt og 
begrænsning på fem personer i udendørs idræt er foreløbig gældende til 28. februar.

I januar og februar gennemføres medlemsregistrering i alle foreningerne i Gentofte Kommune, og 
den umiddelbare vurdering er, at der er sket både store og små forskydninger i medlemstallene 
blandt foreningerne, men at det samlede antal medlemmer er omtrent på samme niveau, som før 
coronapandemiens begyndelse.
Hvorvidt foreningerne er påvirkede økonomisk er endnu ikke klart, og vil blive undersøgt, når 
foreningernes regnskaber er modtaget.

Perioden under coronapandemien har været præget af ekstensiv kommunikation med 
foreningerne, der ofte har spørgsmål om de mange restriktioner og mulighederne for at være 
aktive på kreative måder, uden at overtræde restriktionerne.

Facilitetsudvalget har på et ekstraordinært møde d. 4. februar valgt at anvende samme fordeling af 
træningstider i sæson 2021-2022 som i 2020-2021.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Folkeoplysningsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

4 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2021-00168

Resumé
Udvalget orienteres om begivenheder, kommende møder og arrangementer relateret til 
Folkeoplysningsområdet. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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Bilag 1: Spørgeskema til medlemmer og til bestyrelsen - demokrati i de folkeoplysende foreninger 
 
 
Status 
 

Status 
Bestyrelsesmedlem Medlem mellem 18-25 år Medlem over 25 år 

   

 
Om bestyrelsen:  
 

Hvor mange medlemmer er der i bestyrelsen?  

Svar: 
 

 

Hvor mange bestyrelsesmøder afholder I pr. år?  

1-5 6-12 Flere end 12 Ved ikke  Vi afholder ikke bestyrelsesmøder  

 

I hvor høj grad finder du bestyrelsen velfungerende? 
I meget høj grad I stor grad I nogen grad I lille grad Slet ikke  

 

Vurderer du aktivitetsniveauet i bestyrelsen tilfredsstillende?  
I meget høj grad I stor grad I nogen grad I lille grad Slet ikke  

 

Vurderer du, at indgående aftaler og arbejdsfordeling i bestyrelsen bliver overholdt?  
I meget høj grad I stor grad I nogen grad I lille grad Slet ikke  

 

Vurderer du, at bestyrelsen involverer medlemmerne i beslutninger, som er vigtige for foreningen 
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 

 

Vurderer du, at bestyrelsen har ret til at træffe vigtige beslutninger på vegne af foreningen uden at 
spørge medlemmerne  
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig  

 

Om kommunikation i foreningen 

Hvilken kommunikationsformer anvender bestyrelsen at anvende til medlemmer (sæt kryds) 
Mail Facebook Hjemmeside Andre sociale 

medier 
Fysisk post andet 

      

 

Bliver medlemmerne direkte spurgt om forhold i klubben (ikke generalforsamling) (sæt kryds) 
Meget ofte Ofte Sjældent Meget  Aldrig 

     



 

Hvor mange deltager i generalforsamlingen? 
Mindre end 10 Fra 10-30 Fra 31-60 Fra 61-100 Over 101 

     

 

 

 

Om børn og unge 

Hvor gammel skal man være for at kunne deltage i bestyrelsen? 

12 år 13 år  14 år 15 år 16 år  17 år  18 år Anden alder: svar 

 

Hvor mange børn/unge er i bestyrelsen? (12-25 år?)  

Svar:  
 

 

Kan børn/unge deltage i generalforsamlingen? 

Ja Nej  Ikke relevant  

 

Hvor gammel skal man være for at få stemmeret til generalforsamlinger? 

12 år 13 år  14 år 15 år 16 år  17 år  18 år Anden alder: svar 

 

Kan børn/unge deltage i udvalgsarbejde/underudvalg? 

Ja Nej Ikke relevant  

 

Har foreningen et børne- og/eller ungdomsudvalg? 

Ja Nej Ikke relevant  

  

Oplever du, at børn/unge gerne vil være en del af udvalg/bestyrelsesarbejde?  
I meget høj grad I stor grad I nogen grad I lille grad Slet ikke  

 

Oplever du, at børn/unge deltager i diskussioner/møder der vedrører foreningen  
I meget høj grad I stor grad I nogen grad I lille grad Slet ikke  

 

Hvad kunne du tænke dig, at børn/unge blev inddraget i ift. beslutninger i foreningen? 

Svar: 
 

 

Vurderer du, at samarbejde og kommunikation mellem børne- og/eller ungdomsudvalg og bestyrelsen 
er tilfredsstillende?  



I meget høj grad I stor grad I nogen grad I lille grad Slet ikke  

 

Hvor vigtigt finder du, at børn/unge er involveret i ledelse/beslutninger, som foreningen træffer? 
I meget høj grad I stor grad I nogen grad I lille grad Slet ikke  

 

Hvorfor finder du det vigtigt/ikke vigtigt, at børn/unge deltager i ledelsen og/eller beslutninger i 
foreningen? 

Svar:  
 

 

I hvor høj grad, vurderer du, at børn/unge har indflydelse i jeres forening? (1= ingen, 10= høj grad) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

I hvor høj grad, ønsker du, at børn/unge har indflydelse i jeres forening? (1= ingen, 10= høj grad) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Hvilke ressourcer har I til at opnå dette mål om børns/unges indflydelse i jeres forening? 

Svar: 
 

 

Hvilke udfordringer har I til at opnå dette mål om børns/unges indflydelse i jeres forening? 

Svar: 
 

 

Forældre/værger 

Kan værger vælges til bestyrelsen? 

Ja Nej  Ikke relevant  

 

Har værger stemmeret på børns/unges vegne (hvis barnet/den unge ikke selv har stemmeret)? 

Ja Nej Ikke relevant  

 

Har bestyrelsen organiseret kontakt til forældre/værger af foreningens medlemmer? 

Ja Nej Ikke relevant 

 

Hvordan vurderer du samarbejdet med forældre/værger af foreningens medlemmer?  
(1= meget dårlig, 10= rigtig godt) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Hvilken rolle ønsker du, at forældre/værger af foreningens medlemmer har i foreningen? 

Svar: 
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Bilag 2. Spørgeskema til demokrati i de folkeoplysende foreninger/klubber 
 
Spørgsmål til unge (13-25 år) 
 
Generelt 
Alder? 
Køn? 
Hvilken idrætsgren dyrker du i klubben? 
 
Tilknytning til klubben 
 

Arbejder du frivilligt i klubben? (fx som træner/instruktør, dommer, ved arrangementer mm.) 
Ja Nej, men har tidligere gjort Nej og har aldrig gjort 

 

Hvor længe har du sammenlagt været tilknyttet klubben? (som medlem og/eller frivillig)  
6 mdr. eller mindre Mellem 6 mdr. og 1 år Mellem 1 og 3 år Mellem 3 og 5 år Mere end 5 år 

 

Kendte du i forvejen et eller flere medlemmer, da du meldte dig ind i klubben? 
Ja Nej Ved ikke 

 

Er din nærmeste familie medlem eller har tidligere været medlem i klubben?  
Ja, en eller begge mine 
forældre er medlemmer eller 
har været 

Ja, en eller flere søskende er 
medlemmer eller har været 

Ja, min kæreste er 
medlem eller har været 

Nej  

 

Har du som medlem fået nye venner i klubben? 
Ja, jeg har fået nye venner, som 
jeg kun ser i klubben 

Ja, jeg har fået nye venner, 
som jeg også ser privat 

Nej Ved ikke 

 
 
Demokrati i klubben  
 

Har du stemmeret i klubben? 

Ja Nej Ved ikke 

 

Kan du vælges ind i klubbens bestyrelse? 

Ja Nej Ved ikke 

 

Kan du vælges ind i et udvalg (fx ungdomsudvalg)?  

Ja Nej Ved ikke 

 

Har du deltaget i en generalforsamling?   
Ja, jeg deltager 
sædvanligvis hver 
gang 

Ja, jeg har deltaget, men 
regner ikke med at deltage 
fremadrettet 

Nej, men jeg vil gerne 
deltage næste gang 

Nej og jeg tænker heller ikke 
jeg kommer til det 
fremadrettet  

 
 
 



Har du deltaget i udvalgs- eller bestyrelsesarbejde? 
Ja, jeg deltager 
sædvanligvis hver 
gang 

Ja, jeg har deltaget, men 
regner ikke med at deltage 
fremadrettet 

Nej, men jeg vil gerne 
deltage næste gang 

Nej og jeg tænker heller ikke 
jeg kommer til det 
fremadrettet  

 

I hvor høj grad føler du dig involveret i klubbens demokratiske liv? 
I meget høj grad I stor grad I nogen grad I lille grad Slet ikke 

 

Hvor vigtigt finder du, at unge er involveret i de beslutninger, som klubben træffer? 
I meget høj grad I stor grad I nogen grad I lille grad Slet ikke  

 

Hvad kunne du tænke dig at blive inddraget i ift. beslutninger i klubben? 

Svar: 
 

 

Bestyrelsen involverer medlemmerne i beslutninger, som er vigtige for klubben 
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 

 

Bestyrelsen har ret til at træffe vigtige beslutninger på vegne af klubben uden at spørge medlemmerne  
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig  

 

Jeg er interesseret i at involvere mig i de beslutninger, som der træffes i klubben 
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig  

 

Jeg ved, hvordan jeg får indflydelse i klubben, hvis jeg ønsker det 
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 

 

Jeg ved, hvem jeg skal henvende mig til, hvis jeg ønsker ændringer i klubben 
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 

 

Jeg deltager i diskussioner/møder om emner, der vedrører hele klubben 
Min. hver anden uge  Ca. en gang om måneden Ca. en gang i kvartalet Ca. halvårligt til årligt Aldrig 

 

Jeg deltager i diskussioner/møder om emner, der vedrører det hold eller den gruppe, jeg især er aktiv i 
Min. hver anden uge Ca. en gang om måneden Ca. en gang i kvartalet Ca. halvårligt til årligt Aldrig 

 

Jeg giver min mening til kende over for nøglepersoner (fx bestyrelsen, ledere/instruktører, 
udvalgsmedlemmer) i klubben 
Min. hver anden uge Ca. en gang om måneden Ca. en gang i kvartalet Ca. halvårligt til årligt  Aldrig 

 

 

 

 



Frivillighed 

Da jeg er medlem i klubben, ser jeg det naturligt at hjælpe frivilligt med forskellige arbejdsopgaver  
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 

 

Jeg involverer mig kun i tidsbegrænsede frivillige opgaver/projekter i klubben  
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 

 

I og med, at jeg betaler kontingent, føler jeg ikke, at jeg også skal arbejde frivilligt i klubben 
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 

 

Jeg forpligter mig gerne i fast foreningsarbejde, hvis opgaverne er interessante 
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 

 
 
Tilfredshed 
 
På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er helt utilfreds og 10 er helt tilfreds, hvor tilfreds eller utilfreds er du 

generelt med klubben?  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Hvis klubben ikke lever op til mine forventninger, finder jeg et andet sted at træne 
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 

 

Hvis jeg bliver utilfreds med klubben, melder jeg mig hellere ud end at forsøge at ændre på klubben  
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 

 

Hvis jeg er utilfreds med klubben, forsøger jeg aktivt at ændre på dette  
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 

 

Selvom jeg bliver utilfreds med klubben, vil jeg forblive medlem  
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 

 
 
Træning og socialt 
 

Jeg har indflydelse på, hvem der er min træner 
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 

 

Jeg har indflydelse på min træning (aktiviteter, struktur mm.) 
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 

 

Det at have indflydelse på min træning/træner er en vigtig grund til, at jeg er medlem af klubben  
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 



 

Jeg oplever tilstrækkelige sociale aktiviteter i klubben udover træning/turneringer/stævner  
Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig 

 

Hvor ofte deltager du i et socialt arrangement i klubben (fx fællesspisning, fest, ture/rejser mm.)? 
Min. hver anden uge Ca. en gang om måneden Ca. en gang i kvartalet Ca. halvårligt til årligt Aldrig  

 

Hvor ofte deltager du i snak og samvær med andre medlemmer, frivillige og ledere/instruktører i 
klubben? 
Min. hver anden uge Ca. en gang om måneden Ca. en gang i kvartalet Ca. halvårligt til årligt  Aldrig  
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Bilag 3. Noter til folkeoplysningsudvalgsmøde om demokrati i de folkeoplysende foreninger  
 
Nedenstående er de noter til spørgsmål for Folkeoplysningsudvalgsmøderne i oktober og december, som 
forvaltningen har taget på folkeoplysningsmøderne i oktober og december 2020. Noterne er omskrevet til 
spørgsmål. Til dele af spørgsmålene er der kommentarer indsat om forhold der blev drøftet til møderne. 
  
På børne- og ungeområdet blev forskellige metoder drøftet i forhold til at indhente viden, og der var 
enighed om, at børn skulle interviewes via fokusgruppeinterviews, og at unge skulle besvare et 
spørgeskema. 
 
Spørgsmål til børn (12 år eller under) Spørgeteknik - fokusgruppeinterview 
 
Spørge børnene, hvad forældrene betyder for deres deltagele  
Hvordan bliver det talt til jer (fra trænere eller andre voksne/unge)? 
Driller i hinanden - får I lov til det af træneren? (Er der forskel på dril og mobning, og kender børnene 
forskellen) 
Bestemmer I noget til træning? 

Er der aktiviteter for jer (ud over træning/kamp)? 

Er I med til at bestemme, hvad der skal ske (ud over træning) 

Er der nogen voksne, som spørger, hvad I har lyst til. 

Hjælper I nogen gange til med  

- oprydning 

- hente bolde 

- vise færdigheder 

- tage kage med 

Etc. 

Er mor eller far med i klubben nogen gange? 

Hjælper mor og far med at køre andre børn? 

 
 
Forslag til spørgeskema til unge (13-25 år) 
 
Alder? 
Køn? 
Hvor lang tid har du været medlem? 
Hvilke idrætsgren dyrker du i klubben? 
Har du stemmeret i klubben? 
Har du indflydelse på, hvem der træner dig? 
Har du indflydelse på din træning? 
Hvilke aktiviteter er der for unge i klubben ud over træning, turnering og stævner? 



Kan du vælges ind i klubbens bestyrelse (eller hvor gammel skal man være for at blive valgt ind i 
bestyrelsen)? 
Kan du vælges ind i et udvalg (ungdomsudvalget fx), eller hvor gammel skal man være for at blive valgt ind i 
et udvalg? 
 
Føler du dig involveret i foreningens demokratiske liv?  
Er du klar over, hvordan du få indflydelse i din forening? 
Ved du hvem du skal henvende dig til, hvis du gerne vil have ændret noget i klubben?  
Har du selv lyst til at blive inddraget i de beslutninger, der træffes i klubben? 
Hvad kunne du tænke dig at blive inddraget i? 
Har du deltaget i udvalgs- eller bestyrelsesarbejde? 
Har du været på kurser i klubarbejde? 
Hvor vigtigt synes du, det er, at unge er involveret i de beslutninger, klubben træffer (5 valgmuligheder) 
Kunne du selv have lyst til at involvere dig i udvalgs- eller bestyrelsesarbejde? 
Har du deltaget i en generalforsamling? 
 
Spørgsmål til voksne medlemmer og bestyrelsen 
 
Spørgsmål til Bestyrelsen:  
 
Fakta 
 

1. Hvor gammel skal man være for at få stemmeret til generalforsamlinger i jeres klub 
 

Svarmuligheder: 12 år, 13 år, 14 år, 15 år, 16 år, 17 år, 18 år, anden alder (angiv hvilken) 
 

2. Har værger stemmeret på børns/unges vegne (hvis barnet/den unge ikke selv har stemmeret)? 
Svarmulighed: Ja, Nej, Ikke relevant 

 
3. Kan børn eller unge deltage i generalforsamlingen? 

Svarmulighed: Ja, Nej, Ikke relevant 
 

4. Hvor gammel skal man være for at kunne deltage i bestyrelsen? 
Svarmuligheder: 12 år, 13 år, 14 år, 15 år, 16 år, 17 år, 18 år, anden alder (angiv hvilken) 

 
5. Kan værger vælges til bestyrelsen? 

Svarmuligheder: Ja, Nej, Ikke relevant 
 

6. Kan børn/unge deltage i udvalgsarbejde/underudvalg? 
Svarmulighed: Ja, Nej 

 
7. Har foreningen et børne- og/eller ungdomsudvalg? 

Svarmulighed: Ja, Nej 
 

8. Hvis ja på spm. 7, Deltager der børn/unge i Børne-/ungdomsudvalget 
Svarmulighed: Ja, Nej,  

 
Holdningsspørgsmål 

 
Er det vigtigt, og i så fald, hvorfor er det vigtigt at unge deltager i ledelsen af jeres forening? 



Hvordan ser unge-indflydelsessituationen ud i jeres forening i dag? 
 
Hvordan vil I gerne have den til at se ud? 
 
Hvad findes der af ressourcer hos jer, der kan hjælpe med at nå de mål? 
 
Hvad findes der af udfordringer i forhold til at nå de mål? 
 
Hvilken rolle vil I gerne, at forældrene tager?  
 
Arbejder I med involvering af børnene - i så fald hvordan? 
 
Hvad gør I som klub for at få medlemmer til at engagere sig? 

- forpligter I medlemmerne (eller deres forældre) til konkrete opgaver? 
- Beder I om holdningstilkendegivelser fra jeres medlemmer? 
- Kender medlemmerne foreningens vedtægter – bliver de fx udleveret til medlemmerne ved 

indmeldelse? 
- Udsender i dagorden og referater til/fra generalforsamlinger? 
- Udsender i dagorden og referater til/fra bestyrelsesmøder? 
- Gennemfører i holdningstilkendegivelser via internettet? 
- Har I eller opfordrer I til debat på klubbens hjemmeside? 
- Er træningsfællesskaber (hold) repræsenteret på jeres hjemmeside? 

 

Er der deadlines ift. udsendelse af dagordener og referater 

Hvordan vægter klubben holdningstilkendegivelser? 

Hvordan fungerer kommunikationen?  

 
Involvering i foreningsdemokratiet?  

- Hvor mange medlemmer har I, der reelt er involveret i foreningsdemokratiet? 
- Hvor mange medlemmer er egentlig brugere, der betaler for en vare? 

Frivillige til at hjælpe ved arrangementer  
- Har I frivillige, der står for  

o transporter til træning eller konkurrence? 
o tøjvask 
o at stå i kiosk  
o at stå i entreen 
o at bage kager 

 
Er der tale om Tordenskjolds soldater, eller leverer mange forskellige mennesker.  
 
Kan man betale sig fra frivilligt arbejde  
 
Kommentarer 
Ovenstående spørgsmål skal indledes med en forklaring, dvs. noget om medlemmers deltagelse på 
forskellige planer – et aktiv medlem, som deltager i det det daglige klubliv og som kerer sig om andre hold 
og søger et social fællesskab, kan evt. være frivillig leder, men behøver det ikke. I den modsatte grøft er der 



børn, som bliver afleveret og hentet af deres forældre, hvor hverken forældre eller børn deltager i klubbens 
liv. De deltager ikke i transportordninger, og deltager ikke i sociale arrangementer.  
Eksempler på frivillig hjælp: molevagter, kagebagning, official til stævner, holdleder, trnasport etc. 
 
Skelnes der mellem frivilligt pligtarbejde (fx forældre der skal stille op til vagter ifbm. stævne eller lignende) 
og frivilligt arbejde (fx som holdleder, træner, bestyrtelse eller lignende ulønnede opgaver) ? 
 
Frivillig leder (træner, holdleder, hjælpetræner etc.) 

- hvor mange hold har I? 
- Hvor mange frivillige trænere har I 
- Er trænerne lønnet? 
- Har I ulønnede trænere  
- Får hjælpetrænere/holdledere løn? 
- Har I ulønnede hjælpetrænere/holdledere? 

 
Udvalg/underudvalg  

- Hvor mange underudvalg findes i klubben og hvilke? 
- Hvor mange deltager i underudvalg? 
- Hvor ofte holder underudvalgene møder? 

 
Kommentarer 
Opfatter træneren sig som medarbejder eller som frivillig leder? 
Får man løn som træner eller uddannelse som løn 
Har man stemmeret som ansat/ansat medlem? 
Er der uddannelseskrav til trænere? 
Er der faste underudvalg? 
Nedsætter I underudvalg? 
Sidder bestyrelsesmedlemmerne med i underudvalg eller er kompetencen uddelegeret? 
Måske kan antallet af underudvalg bruges som indikator for demokrati 
 
Bestyrelse  

- Hvor mange er der i bestyrelsen? 
- Hvor mange møder afholdes årligt? 
- Er referater tilgængelige for medlemmerne? 
- Kan medlemmer deltage i bestyrelsesmøderne? 

  
Generalforsamling  

- Hvor mange deltager? 
- Er der kampvalg? 
- Er der reel debat? 
- Hvilke temaer drøftes  
- Hvad gør man for at engagere medlemmerne inden generalforsamlingen? 

 
Kommentarer 
Uddelegerer bestyrelsen ansvar? 
Har bestyrelsen en strategi for involvering? 
Har bestyrelsen gjort brug af eksklusionsbestemmelser? 
Hvad har klubben gjort for at engagere medlemmerne i generalforsamlingen forud for 
generalforsamlingen? 
(fx sociale medier, plakater i klubhuset, bruge trænerne som kommunikationsplatform, etc. 
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