
Et grønt område hos jer!
Tænkt på et sted hjemme tæt ved jer, hvor I synes der mangler 
friluftsfaciliteter som shelter, bålhytte  bedre stier etc

Evt. skriv det det på jeres papir foran jer.



Frivillige samarbejdsprojekter med eksterne 
(kommuner, foreninger og borgere)

Indlæg – Kredsrepræsentantsskabsmøde 04-11-2017



Oversigt over præsentationen 

• Hvorfor og hvordan ønsker kommunernes frivilligt arbejde 

• Udgangspunktet for etablering af vore 2 frivillighedsprojekter 
1. Opstart via ønske fra kredsbestyrelsen med udgangspunkt i KFO for St. Vejleå. 

2. Top/down start 

• Eksempler på de 2 projekter 

• Bekymringer, udfordringer og erfaringer fra de 2 projekter. 

• Hvordan kan I komme i gang derhejmme. 



Kommunernes ønske med at skabe projekter 
sammen med frivillige 

• Få inspiration fra lokale til kommunens udvikling – ikke fra ansatte
• Få input fra borgere til udvikling af kommunen
• Ønske om at forankre udvikling af aktiviteter hos borgerne => ejerskab. 
• Ønsker dialog med borgerne – også efter kommunalvalget 

• Frivillig og gratis arbejde => besparelser???

Dette gør de gennem:
• Borgermøder
• Workshops 
• Indbydelser til arrangementer



2 projekter i Storkøbenhavn Vest -

• St. Vejleå projektet

• Sejlbjerg Mose - et af 10 frivillighedsprojekter



St. Vejleå placering geografisk mellem Albertslund og Taastrup 
Fra Vestskovkilen til Ishøj Strand



St. Vejleå – opstart . 

• Udarbejde KFO for St. Vejleå omhandlende 4 kommuner
• Borgermøde med borgere, foreninger og kredsbestyrelsen. 

• Nedsættelse af 2 arbejdsgrupper (en nord og en syd) - opgaver
• Beskrivelse af området i dag herunder friluftsfaciliteter i dag 

• Arbejdsgruppens ønsker om friluftsfaciliteter. 

• Resultat blev rapporten – Friluftsliv i St. Vejleå med 20 ønsker fra 
gruppen.



Eksempel over ønsker i KFO => vores arbejdspapir 

1. Trailcenter på Kroppedal
2. Formidling og renovering af Appevad
3. Kulturformidling
5. Trampesti langs åen
6. Ridesti mellem Snubbekorsvej og Motorring 4
7. Stier i skovrejsningsområdet



Projektet opstart og status p.t. 

• Udarbejde arbejdsoversigt med aktiviteterne fra KFO’en. 

• Etablere en arbejdsgruppe med deltager fra Albertslund, Vallensbæk 
og Høje-Taastrup.

• Afholde jævnlige møder med opfølgning og status på aktiviteter

• Nye arbejdsopgaver sættes i arbejdsoversigten.
• Fundraising gruppe (omløb) nedsættes (Albertslund kommune er tovholder).

• Naturpark St. Vejleå? 

• Aktiviteter for kommunerne tages med til respektive kommuner 



Sejlbjerg Mose
Ukendt

Et frivillighedsprojekt



Projektområdet Sejlbjerg Mose. 



Proces - frivillighedsprojektet Sejlbjerg Mose

• Top down igangsætning (2 direktører tales sammen) => 
• Opfordring til kredsbestyrelsen om start af frivillighedsprojekt 
• Proces for igangsætning. 

• Information og kontakt med borgere, foreninger m.fl.
• Afholde borgermøde, hvor ønsker til friluftsfaciliteter med placering på kort.
• Afholde Mosens dag samt forårs- og efterårsvandreture 
• Kommunikationsopgaver: 

• Brochure til uddeling på biblioteker, kulturhuse, på frivillighedsdag etc. 
• Stand på ”lukket hovedgade”
• Facebook side  (SejlbjergMoses venner)
• Møde med ejerforeningen i Stenmøllen (nabo)
• Artikler i lokal dagblad og gratis ugeavis.

• Etablering af Moselaug - i dag 15 aktive. 
• Styregruppe med repræsentanter fra NærHeden.



Resultat fra borgermøde – ønsker til faciliteter.

Vi startede med
• bålhytte (punkt 5)
• Borde/bænkesæt (punkt 4) 

samt
• 2 grill ved 
• Fugleskilt



Moselaugets opgaver – efter etablering

• Prioritering af ønsker fra borgerne. 
• Bålhytte, grill ved bålhytte (Prioriteret rækkefølge) 

• Bålhytte – plads til 35-40 personer (til undervisning af skoleklasser)
• Penge til Bålhytte via fonde. Var en udfording. 
• Bestilling af hytte, opsætning af hytte, information om hytte til skoleledere.
• Etablering af hytten. 
• Etablering af borde/bænke til hytten
• Fremskaffe grill og bygge dem  - også her skulle vi skaffe penge. 

• Etablere 2 borde/bænkesæt til området – også her skulle vi skaffe penge. 

• Fugleskilt 



Faciliteter i dag i Sejlberg Mose



Bekymringer, udfordringer og erfaringer fra de 2 projekter. 

St. Vejleåprojektet 
1. Manglende penge  til igangsætning af aktiviteter
2. Manglende projektgruppe – kun arbejdsgruppe
3. Manglende forankring i de 4 kommuner
4. En enkelt kommune har veto i udviklingen. 
5. Mangler deltagelse fra Ishøj. 
6. Fokus er på omløb  til gavn for fiskene
7. Manglende samarbejde mellem kommunerne
8. Roller og ansvar mellem kommune og gruppen 

mangler

Sejlbjerg Mose projektet 
1. Top down – startede med 3 personer.
2. Manglende deltagere 
3. Manglende viden om områdets natur (naboer)
4. Manglende kendskab til området i byrådet
5. Manglende penge til finansiering fra eksterne 

partnere – især fra kommuner og NærHeden.
6. Manglende opbakning fra foreningerne – også 

spejdere.
7. Svært at få personer engageret. 



Hvordan kommer jeg så i gang hjemme

• Find et område, som flere foreninger kan have gavn af =>

• Hold møde med  interesserede om udvikling =>

• Invitere til opstartsmøde og med udpegning og placering af faciliteter =>

• Prioriter faciliteterne

• Forankre projektet hos beslutningstagere

• Etablere projektgruppe og styregruppe

• Diskuter finansiering med beslutningstagere

• Beslutte igangsætning. 

• Kommuniker om projektet lokalt. 

Så er I klar til at igangsætte projektet.  



Det har jeg ikke tid eller viden om  

Så gå ind i et af de andre kørende frivillighedsprojekter tæt ved jer. 

• St. Lyngby Skov - Hillerød/Halsnæs

• Ndr. Fælled - Randers

• Beder Malling Ajstrup - Århus

• Skellingsted Friluftsområde - Holbæk

• Gadekær - Langeland

• Sejlbjerg Mose - Høje Taastrup

• Naturområde - Syddjurs

• Skibet - Borgernes egen ådal - Vejle

• Roneklint - Vordingborg

• Troldhedestien - Kolding

Link til disse projekter: http://www.frivilliginaturen.dk/indhold/foelg-10-frivilligprojekter

http://www.frivilliginaturen.dk/indhold/foelg-10-frivilligprojekter/lyngby-skov.aspx
http://www.frivilliginaturen.dk/indhold/foelg-10-frivilligprojekter/ndr-faelled.aspx
http://www.frivilliginaturen.dk/indhold/foelg-10-frivilligprojekter/beder-malling-ajstrup.aspx
http://www.frivilliginaturen.dk/indhold/foelg-10-frivilligprojekter/skellingsted-friluftsomraade.aspx
http://www.frivilliginaturen.dk/indhold/foelg-10-frivilligprojekter/gadekaer-paa-langeland.aspx
http://www.frivilliginaturen.dk/indhold/foelg-10-frivilligprojekter/naerheden.aspx
http://www.frivilliginaturen.dk/indhold/foelg-10-frivilligprojekter/naturomraade-i-ebeltoft-inaktivt.aspx
http://www.frivilliginaturen.dk/indhold/foelg-10-frivilligprojekter/skibet-borgernes-egen-aadal.aspx
http://www.frivilliginaturen.dk/indhold/foelg-10-frivilligprojekter/jungshoved-tidl-roneklint.aspx
http://www.frivilliginaturen.dk/indhold/foelg-10-frivilligprojekter/troldhedestien.aspx


Gode råd 

1. Giv aldrig op - det kan være sv

2. Fejr de små succeser – High five!

3. Motiver hinanden – skulderklap, ”vi gjorde det sgu”

4. Have tillid til at andre vil arbejde for projektet. 

5. Få budget til spisning med gruppen ved større deadlines 

6. Husk på at I arbejder med frivillige 

7. Afklar opgavefordeling med lønnede ansatte. 


