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Planlæg en visionsaften
med gæster udefra
Står I over for et arrangement i foreningen, hvor I skal lægge linjerne for
kommende aktiviteter, kan det måske være interessant for Jer at få
eksterne input med til et sådant møde. Nye perspektiver giver ofte nye
idéer.
Forslag til inspirationsaften med eksterne gæster
Tidsforbrug: 1-3 timer

Vejledning
Skal I afholde en generalforsamling, et stormøde eller måske en visionsaften i foreningen så overvej, om det
giver mening at invitere andre aktører fra Jeres lokalmiljø med.
I første omgang kan det primært være for at få nye vinkler på jeres arbejde fra folk, som måske tænker
anderledes end Jer og har et andet lokalt perspektiv.
Hvem ved – måske dukker der idéer op, som kan lede frem til et muligt samarbejde på sigt?
1.
2.

3.

4.

Brainstorm i Jeres forening på mulige samarbejdspartnere og lokale ildsjæle.
Er der nogle af disse mulige samarbejdspartnere og lokale ildsjæle som, med fordel, kunne komme
med et lille oplæg, inden visionsprocessen går i gang? Vil det være interessant at høre deres
perspektiv på, eksempelvis, børn og unges udfordringer og behov i lokalsamfundet?
Kontakt de eksterne gæster personligt. Sender I en skriftelig invitation, så følg op på den med et
opkald. Gør det klart at de bare skal komme og dele deres erfaringer denne aften. At de ikke er
forpligtet yderligere.
Efter mødet kan I samle op ved at spørge de eksterne gæster, hvordan det var at være med. Skabte
aftenen grobund for yderligere dialog?

Forslag til gæster
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SSP
Natteravnene
Gadeplansmedarbejdere
Præster
Sportsforeninger
Spejderne
Politiske organisationer
Personer inden for socialt arbejde
Lokalpolitikere
Brugsforeningen (FDB har lokale bestyrelser som måske kunne bruges)
Skoler og Skole-Fritids-Ordning (SFO)
Børnehaver
Fritidsklubber/ungdomsklubber
Integrationsprojekter
Bestyrelsen fra sociale boligområder
Museer
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