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20. Maj 2015 kl. 19.30-21.00

Foreningernes Dag 2015



Program 
� Velkommen
� Præsentation af koordineringsgruppen 
� Deltagernes præsentation
� FD-program (scener og pladsen) 
� PR-planen – herunder plakatudkast
� FD –prisen 
� Næste informationsmøde 
� Tilmeldingsfrist 
� ‘skriv dig på som frivillig’/opgaveliste
� Tak for i dag – og på gensyn! 



Koordineringsgruppen
� Før ‘planlægningsgruppe’ – stod også for de praktiske 

opgaver

� Nu tovholder på opgaver med et antal frivillige til hver 
opgave

� Man kan skrive sig på… eller kontakte..?

Jette Schmidt:
Johnny Andersen:
Kjeld Folke Jørgensen:
Per Villumsen:
Else Jensen
Leif Børgesen
Jesper Beckmann Andersen:
Karin Schmidt:
Asya Sarikaya:

31101599 jette.bent.schmidt@gmail.dk 
5161 5769 flensborg-andersen@os.dk 
2613 6293 kjeldorado@paradis.dk
3115 3792 phvill@gmail.com

5335 7833 eje@faxekommune.dk 
2054 2952 ldb@fakse-net.dk 

2129 1506 jbeck@faxekommune.dk
5074 1456 karin123mail@gmail.com
5620 3737 asari@faxekommune.dk 



Tovholdere på opgaver
� Per: scener og PR

� Leif og Kjeld: pladsen (fordeling af stande)

� Kjeld: El-installation, Godik (wc) og samaritter

� Jesper: Parkering og affald

� Karin: Forplejning og kaffe

� Else: PR

� Jette: PR

� Johnny: Vagtordning  



FD-program for ‘scenerne’

� ‘Blå firkant’ er Café. Salg til begge 
sider og ude som inde. 

‘Gul firkant’  er caféområde med 
borde bænke  også ude som inde 

‘Lyserød stribet firkant’ er café-scene
Program til denne scene udgøres af de 
deltagende foreninger, der har noget 
underholdende karakter i form af 
f.eks. Musik, teater, digte, historie 
etc.  

‘Orange firkant’ er Info-bord

‘Lyserød firkant’ er den officielle 
scene, hvor velkomst, Ulla Abdulla, 
prisuddeling mv. vil befinde sig



‘Karavane-tour’ - kommer rundt til 

de forskellige foreninger, der 

ønsker at præsentere sig selv og 

deres arbejde, frivillige, produkter 

mv. 

‘scenerne’ - fortsat



Fordelingen af stadepladser
� Stadepladser (‘samme som sidst dvs. som i 2014’ – ellers kontakte tovholderne fra 

koordineringsgruppen



De grønne områder – pladsen hvor Foreningernes Dag 2015 skal foregå



FD –priserne

� Foreningernes Dags Priserne
� I kan som forening vinde 3000 kr. eller 2000 kr. 
� Priserne er 3000 kr. for førstepræmien og 2000 kr. for 

andenpræmien. 
� Afgøres af foreningerne selv via stemmesedler
� Priserne afgøres på selve dagen – d.13. september 
� Priserne udleveres til foreningerne
Kriterier: 

Priserne skal hylde to foreninger, der gør sig særligt bemærket på 
Foreningernes Dag. Man kan gøre sig bemærket på en eller flere af 
følgende tre områder:
� Bedst til at præsentere sig selv som forening (’mest oplysende på den 

bedste måde’)
� Mest opsigtsvækkende stand
� Bedste måde at synliggøre foreningens frivillige på  



PR-plan
� Facebook: Foreningernes Dag i Faxe Kommune

� Kom ind og like ‘os’

� Planer, nyheder og remindere (på FB først derefter mail)

� Det er her vi samler information, så mails mv. minimeres

� Skriv om jer selv: -hvem er I? hvad fik ud af sidste år, og hvad 
jeres planer er for kommende FD dag?  

� Hjemmeside
� Kommunens hjemmeside 

� Foreningernes egne hjemmesider 



PR-fortsat
� AVISER

� 4 midtersider i Faxe Bugten og Haslev posten
� 6 - 8 uger inden kommer der pressemeddelelser fra mindst én 

forening om ugen vedr. deres deltagelse samt, hvad foreningen 
arbejder med. Tag stilling til om I vil være med – skriv på listen 
på bordet, eller til os på mail. 

� Der vil blive mulighed for at få et lille ‘kursus’ i 
præsentationsmetoder og teknikker for foreninger efter 
sommerferien – nærmere oplysninger herom via mail og 
Facebook.  

� TV- og radioindslag kommer alt efter interessante nyheder og 
historier



Plakat:



Næste informationsmøde

� Næste informationsmøde er 27. august 2015

� Nærmere besked i uge 34



Tilmelding
� Tilmeldingsfrist d. 20. august 2015

� 300 kr. deltagelsesgebyr/forening (som sidste år: 2xMad og 
kaffe/the) og skal betales senest 20. august 2015

� MobilePay samt Swipp/Place2book

� Tilmeldingsblanket sendes ud i uge 23 



Lister / skemaer til at skrive sig på:

Skriv jer på som frivillige jf. skemaer på bordene, eller skriv til 
os på mail:

� ‘Hjælpe-skema i ugen op til d. 13. september’

� ‘Underholdning i Café’-skema

� ‘Karavane-tur’-skema

� ‘Plæne-underholdning’ - skema

� ‘Pressemeddelelser til avisen’- skema og bidrag til Facebook



�Tak for i aften!
�Vi glæder os til FD 2015


