
Velkommen
Vild med Vand 

Workshop

Næstved 8. marts 2018



Agenda

Kl. 18 – 18.15: Velkommen til og kort info fra sekretariatet

18.15 – 18.55: Facebook v. Lars Knudsen, sejlads og sejlsport

18.55 – 19.15: Pause: Kaffe & netværk

19.15– 20.00: Aktiviteter og Havnens Dag (pulje, helikopter mv.)

20.00 – 20.10: Kort pause (optankning)

20.10- 20.55:  Det gode samarbejde / frivillig organisering

20:55: Næste skridt og tak for i dag  - vi slutter kl 21



Status - tilmeldte havne

• 100 Vild med Vand-havne !!!

• Kan ses på: www.vildmedvand.dk

• Stadig åben for tilmelding frem til 1. april

• 2018 hvad nu og fremover

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1IRDINp6S1bhqeG7ytwleQj2gZNw


Status på elementerne i Vild med Vand 
1. Samle havnen/Vild med Vand-udvalget: I er her + organisering og 

samarbejde på agendaen i dag

2. Workshops 

3. Det gode værtsskab

4. Kampagnen: Velkommen på havnen – modtaget ellers bestil

5. Den årlige begivenhed: Havnens Dag: Markedsføring og aktiviteter på 
agendaen i dag

6. Åbne Vild med Vand-aktiviteter – sammen med aktiviteter



Mere status - Vild med Vand 

• Webside og intranet vildmedvand.dk/vidensdeling under opdatering

• Materialer til åben båd/ venskabsbåd på /vidensdeling og materialer klar til 
bestilling – kort info senere i aften

• Ny ambassadør for Havnens Dag



Ambassadør for
Havnens Dag 2018

Theis Midé Erichsen



Goddag, quiz & byt

• Alle får et spørgsmålskort

• Finder en makker – rækker hånden op, hvis man mangler en

• Giver hånd og siger ”Goddag jeg hedder …”

• Stiller spørgsmål, får svar og omvendt

• Bytter spørgsmålskort og finder en ny makker



Status på lokalt pressearbejde

• Klar med lokale PR-ansvarlige i de fleste områder…

• Skabelon udsendt til lokale PR-ansvarlige (tovholdere) med 
anledningen – 100 dage – 100 havne afholder Havnens Dag

• Send gerne presseklip til Mikkel@vildmedvand.dk



Lars 



BOOST…!

Synlighed via Facebook – hvorfor og hvordan?



Hvad tilbyder VmV-sekretariatet allerede?

• Pulje til boost af aktiviteter på facebook

• Hjælp / rådgivning til boost og FB-opslag

Husk at du kan poste VmV-aktiviteter på jeres 
facebookside via symbolerne under aktiviteten



SoMe-frontløbere i VmV-udvalg
• Lokalt boost øger troværdighed

• Effektivitet: Facebook er et hurtigt medie (tanke – handling)

• Selvstændighed (VmV-projektet har en ende)

• Unik profil (hvem er vi?)

• Opnår tæt kontakt til lokalsamfundet

• Erfaringsdeling med andre VmV-udvalg
Lokalt 
boost



Hvem vil være SoMe-frontløber i VmV?

?



SLUT



Agenda

19.30– 20.05: Aktiviteter og Havnens Dag (pulje, helikopter mv.)

20.05 – 20.10: Kort pause (optankning)

20.10- 20.55:  Det gode samarbejde / frivillig organisering

20:55: Næste skridt og tak for i dag  - vi slutter kl 21



Aktiviteter og Havnens Dag 2018

• Hvorfor 
• Hvad og hvordan
• Vidensdeling af aktiviteter –

gruppearbejde 
(opdatering af aktivitetsliste)

Video fra Havnens Dag
https://www.youtube.com/watch?v=cnrbhQfDOCg



Havnens Dag
Flagskibet for Vild med Vand…

Og husk nu;

Planlæg også noget ikke maritimt ”andet”

VideoCg Vild med Vand i Vejle 
Foto: Niels Rosenvold

https://www.youtube.com/watch?v=X24RUNK0FAU


Fra events til forløb…

• Fordi Søren Østergaard fra center for ungdomsforskning siger det;

https://vimeo.com/147063873

• Fordi det virker – cases

• Det behøver ikke være så besværligt – planlæg fra start og gentag..

• 2018 aktivitetspuljen understøtter fra events til forløb

https://vimeo.com/147063873


I får Materialer til  
Åben båd aktiviteter

• Der bydes velkommen ombord til nye gæster 

• Havnens bådejere er vært ombord til en kop kaffe, en snak om 
sejlerlivet – og måske en sejltur

• Gæsterne ikke behøver medbringe redningsvest eller andet udstyr 
udover regntøj



Åben båd/ venskabsbåd aktivitet

• Havnens Dag OG som Vild med Vand-aktivitet

• Det gode værtsskab og dialog om klub og havn 

• Tydelig skiltning og markedsføring: Kasketter, veste og pile-plakater

• Best practice drejebog, PR-skabelon osv. : 
vildmedvand.dk/vidensdeling



Fra Havnens Dag til åbne VMV-aktiviteter / 
fra events til forløb
Projektets præmis er at aktiviteter skaber forandringen

Aktivitetstyper:

• Udvikle nye aktiviteter til jeres ønskede målgruppe(r)

• Tilpasse og åbne eksisterende aktiviteter op for lokalbefolkningen

Definition på aktivitet: 
At den er åben, markedsføres og indtastes i Vild med Vand-kalenderen



Aktivitetslister på intranet til inspiration

Vildmedvand.dk/vidensdeling

Vild med Vand-

aktiviteter

../../Havnens Dag/Havnens Dag 2018/Aktiviteter/Inspirationsliste med Vild med Vand aktiviteter.xlsx


Erfaringsudveksling 

Emnet er: 

Fra Events til forløb

Hvordan kan vi gå fra fokus alene på Havnens Dag

- til også at afholde og følge op med Åbne Vild med Vand-aktiviteter



Vidensdelingsøvelse 
– fra events til forløb 1

• Nye pladser – omrokering for nogle

• Tal om jeres erfaringer med at afholde ÅBNE AKTIVITETER og hvad I 
kunne forestille jer at planlægge af åbne aktiviteter i år

• Tal også om der er nogle barrierer er for at komme i gang med 
aktiviteterne

• I har ca. 10 minutter



Vidensdelingsøvelse 
– fra events til forløb 2

• Vi fjerner ”barriereren” (det er en leg) – hvad gør I så ? Hvad ville du 

så planlægge, drøm, tænk højt

• I har 5 minutter

• Del drømme-aktiviteterne på plenum 



Vidensdelingsøvelse 
– fra events til forløb 3
• Gruppen igen: 

Gå tilbage til jeres barrierer og tal nu om hvordan I vil fjerne barriererne –
giv hinanden råd / udfordr! 
(er vi sikre på at det altid er sådan?)

• Ideer: Nye samarbejder, fundraising, spørg lokalt 
om aktiviteten er attraktiv – er der nogen der til være med eller kender 
nogen der vil

•
Brug 5 minutter sammen igen



Fælles - opsamling

Kunne I bruge øvelsen?

Var der nogen som med ”legen med at fjerne barrieren” fik øje på 
noget nyt?

Eksempel?



Kort pause og optankning



Agenda

Næste skridt og tak for i dag  

Vi slutter kl 21, men bliver så længe I er her…



Det gode samarbejde



Det gode samarbejde workshop

Forskningens bud på det med frivillighed.

Værktøjskasse.

Hvad tager I med hjem til Jeres udvalg?



Foreningsidrætten anno 2015 – status og tendenser (SDU 2017). 

Udviklingen i danske 
foreninger er 
præget af stabilitet og 
en overvejende optimisme 
blandt foreningslederne.

60+’ere er over en tiårig 
periode kommet til at 
fylde markant mere i 
foreningernes 
‘maskinrum’ (dvs. blandt 
ledere og 
trænere/instruktører).

Foreningerne siger: 
”Mennesker” er største 
udfordring!



Hvad gør foreninger der lykkes?

1. De har en frivillig plan og ansvarlig(-e) i foreningens ledelse.

2. De anerkender og belønner de frivilliges indsats.

3. De får nye frivillige vha. de eksisterende frivillige. 

Jeg er  
frivillig 
chef!

Vil du være 
med ☺

Tusind tak -
du er vigtig 
☺



Hvad er vigtigt for de frivillige?

1. Værdsættelse og anerkendelse.

2. Støtte og hjælp (efter behov).

3. Ledelse. 

OK at 
tømme 
lokummer!

Arbejdet 
bærer lønnen 
i sig selv ☺

Jeg gør det 
jeg bliver 
bedt om!
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Talent- og elitearbejde

Andet (uddyb gerne):

Børnerelaterede aktiviteter (0-15 år)

Markedsføring og PR-arbejde

Ungdomsrelateret arbejdet (16-25 år)

Bestyrelsesarbejdet, herunder udvalgsarbejde

Udvikling af nye aktiviteter

Træner og instruktørarbejde

Medarrangør af sociale aktiviteter

Jeg er IKKE frivillig endnu – men kunne godt give en hånd med til …?

Havets motionister medlemsundersøgelse (DS 2016): 



Værktøj 1: Frivilligansvarlige   

Sæt frivillighed på dagsordenen i Jeres udvalg. 

Udpeg frivillig ansvarlige – som arbejder med bla.:

• Få overblik over opgaver og antal hænder.

• Spreder budskabet.

• Gør det nemt at bidrage. 

• Skulderklap til de frivillige osv. 



Værktøj 2: Spred budskabet!  

Ansigt til ansigt kommunikation.
Få alle med på opgaven med at sprede budskabet.
Den gode historie om at være med 
Spørg dem I helst  vil have med.



Værktøj 3: Konkrete opgaver  

Hvilke opgaver skal løses?
Tidsrum? 
Sammen med hvem? 
Hvem kan hjælpe hvis der er spørgsmål? 
Kommunikation med deltagere (hvad er budskabet)?
Praktisk? (Udstyr, Kaffe, mad, pauser osv.)  



Værktøj 4: Skulder klap    

Kommuniker positivt. 

Anerkend og værdsæt ALLE bidrag.

Vis alle deltagere at det er en fest at være med.

Dokumenter Jeres aktiviteter.

God forplejning. 



Hvad tager I med jer?

Find sammen med Jeres havn / flere havne sammen:

Hvad skaber Det gode samarbejde I Vores havn?  

Spred 
budskab
et ☺

Vi er 
flere om 
opgaven

Skulder
klap ☺



Spørgsmål, tips mm
info@vildmedvand.dk



Sidste nyt fra sekretariatet



Gratis materialer til Vild med 
Vand-udvalg til 

Vild med Vand-aktiviteter og 
Havnens Dag i 2018



Materialer til Åben Båd og Venskabsbåd-aktiviteter –
1 stk. af hver per bestilt pakke  
(dog max 10 pakker per havn) 
(afholdt på Havnens Dag OG løbende)

Flag i større format

Kaffe til den gæstfrie skipper og dagens matroser



Materialer I får udover bestilling 

1) Veste med VMV-logo 
8 til alle NYE 

Vild med Vand-havne

4) Plakater med tryk på begge 
sider – 25 stk. per havn

3) Kasket med Vild med 
Vand-logo – 10 per havn

2) Bolscher – stor pose per havn 
(som sidst)



Havnens Dag plakater til jer
• A4-plakater; 50 stk. 

• A3-plakater; 50 stk. 

• A1-plakat i vejrbestandigt materiale 
(2 eller 4 stk. – eller ingen)

• Lokaliseret folder – kræver navn på een kontaktperson 
som kan sende nysgerrige kommende brugere videre til 
rette klub/forening/aktør

Alt leveres til jer samtidig med Åben Båd pakker og øvrig 
merchandise – PRIMO – MEDIO MAJ



Kun til NYE Vild med Vand-havne 
( I andre har modtaget)

Banner måler
2 meter x 1,40 m

Plakat i A3 format



Bestilling af pakker

• I kan bestille ”Velkommen ombord” pakker. Angiv ønsket antal i skema som 
fremsendes – deadline 2. april. Vi lover minimum 10 stk. per havn, men 
ønsk mere hvis I kan bruge det, så ser vi på det samlede behov. 

• I modtager materialerne primo maj

Ønskes flere materialer end ovenfor nævnt, kontakt da din Vild med Vand-
kontaktperson og fortæl hvor mange Åben Båd-aktiviteter I planlægger 
UDOVER Havnens Dag (I vores fordeling af x-tra materialer er afgørende, at I 
ikke kun anvender materialerne på Havnens Dag)



Sidste nyt fra sekretariatet

• Kontakt fremover: 3 mænd og altid info@vildmedvand.dk

• Mikkel hvad angår: 
lokal pressearbejde
facebook ”boost” 
rådgivning vedr. sociale media

• Brug også gerne hinanden - og vores lukkede facebookgruppe

• Evaluering af workshoppen

mailto:info@vildmedvand.dk


Nyt fra Nordea-fonden –”Kysten er klar”

• Ny kyst-pulje på 50 mio. kr. til projekter, som skaber aktivitet og 
styrker fællesskabet langs Danmarks kyster

• Foreninger og organisationer kan søge fra 100.000 kr. op til 1 mio. kr. i 
støtte

• Info i Vordingborg onsdag den 14/3

• Læs mere om kyst-puljen på www.nordeafonden.dk/kystenerklar

• Video

http://www.nordeafonden.dk/kystenerklar
../../../../Downloads/Kysten_er_klar_video.mov


?



Tak for i aften


