
Foreningsbreve og Ledernyt 

  

Fra: Karen B. Andersen <kba@firmaidraet.dk>  

Sendt: 8. december 2022 11:39 

Emne: Hvad skal vi egentlig tage på? 🤔 

  

Vi er godt i gang med fornyelsen af firmaidrættens strategi. Vi er klar til at trække i arbejdstøjet. 

Men hey: Hvad skal vi egentlig tage på? 

  

Det er du med til at bestemme. Og det gør du ved at tilmelde dig vores fælles arbejdsdag den 21. 

januar 2023 kl. 10-15. Her skal vi sammen blive klogere på, hvordan den kommende 

strategifornyelse kan være med til at gøre en forskel hos dig lokalt. Vi skal arbejde os frem til, hvad 

der præcist er vigtigt for, at vi kan blive ved med at være aktive og attraktive. 

  

Vi har inviteret en række spændende og fremsynede gæster til at hjælpe os. De skal inspirere os til 

at vælge det helt rigtige sæt og stå skarpt til i morgen og fremtiden.  

Vi kommer til at blive klogere på både frivillighed, unge, branding og forretnings- og 

foreningsudvikling. Fælles for gæsterne er, at de på hver sin måde er eksperter i fremtidens 

tendenser. 

  

Med inspiration fra gæsterne skal vi sammen fremlægge firmaidrætsforeningen anno 2027 for netop 

dette panel af gæster. Gæsterne lytter til os, stiller skarpe, nysgerrige spørgsmål, og vil hjælpe os 

videre med råd, erfaringer og idéer. 

  

Panelet du møder til arbejdsdagen består blandt andet af: 

  

 Anne Skare Nielsen, Fremtidsforsker 

 Marie Baad Holdt, Ekspert i frivillighed hos Ingerfair 

 Maja Engberg-Sønderskov, Frivillighedschef hos Skanderborg Festivalklub 

 Rikke Trads, HR-chef hos Tidebus 

  

https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/organisationen/stormoeder-og-repraesentantskabsmoeder/arbejdsdag-om-fremtidens-firmaidraet/
https://www.firmaidraet.dk/for-foreningen/organisationen/stormoeder-og-repraesentantskabsmoeder/arbejdsdag-om-fremtidens-firmaidraet/


Kom og bliv inspireret, motiveret - og måske også en smule provokeret. 

Kom og hjælp dine foreningsfæller med at klæde sig på med de helt rigtige aktiviteter, historier, 

argumenter, vinkler og budskaber for fremtidens firmaidrætsforening. 

  

Strategi 2027 bliver kun så god, som vi gør den sammen. Dine lokale erfaringer og perspektiver 

er vigtige og uundværlige. 

  

Læs mere om arbejdsdagen og tilmeld dig sammen med flere fra din forening. 

  

  

Med venlig hilsen 

 

Karen B. Andersen 
IT-og ledelsessupporter 

 
kba@firmaidraet.dk 

63 31 65 99 

www.firmaidraet.dk 
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