
Spørg og ram plet!

DGI Foreningsundersøgelsen giver svar fra 
lokalområdet til udvikling af jeres forening

Foreningsudvikling

Læs mere på www.dgi.dk/foreningsudvikling



Vil I udvikle jeres forening?

Så gør det på et kvalificeret og inspirerende grundlag

DGI Foreningsundersøgelsen er et spør-

geskema udviklet specielt til foreninger, 

der ønsker at gennemføre en undersø-

gelse af behov og ønsker i lokalområ-

det.

Undersøgelsen skaber viden og inspi-

ration, der gør det nemmere at udvikle 

foreningen til gavn for både nuværende 

og fremtidige medlemmer.

DGI Foreningsundersøgelsen giver 

foreningen:
 � Viden fremfor tro om, hvad der sker i 

lokalområdet 

 � Inspiration til udvikling af foreningen

 � Synlighed i lokalområdet

 � Styrket foreningsbrand som åben og 

udviklingsorienteret

DGI Foreningsundersøgelsen kommer 

hele vejen rundt om foreningen og giver 

bl.a. svar på:
 � Hvilke idrætter og motionsformer 

ønsker lokalbefolkningen?

 � Hvilke andre aktiviteter kan forenin-

gen starte op?

 � Hvilke idræts- og motionsvaner har 

de forskellige aldersgrupper?

 � Hvordan vurderes  foreningens tilbud, 

instruktører, faciliteter, kommunika-

tion, fleksibilitet mv.?

 � Hvad synes de frivillige om forenin-

gen?

 



.

Formand Alex Sørensen, Låsby Boldklub udtaler: 
”Borgerundersøgelsen har hjulpet os med at prioritere 
hvor vi skal udvikle klubben og hvilke nye tiltag vi skal 
prøve kræfter med. På baggrund af undersøgelsen kan 
vi også lave målrettet rekruttering af frivillige, og så har 
undersøgelsen gjort os særdeles synlige i byen”.



Undersøgelsens værdi er kr. 15.000, men 

DGI giver medlemsforeninger tilskud, 

jeres pris er derfor kr. 6.000. Denne pris 

inkluderer:
 � Spørgeskemaundersøgelse udviklet 

specielt til idrætsforeninger

 � Valgfrit tema: Idrætsmiljø og facilite-

ter, Fleksibilitet eller Kommunikation

 � Tre foreningsspecifikke spørgsmål

 � Totalrapport med alle besvarelser 

 � Målgrupperapporter

 � Fem anbefalinger fra DGIs konsulent

 � Tre rapporter som svar på valgfrie 

spørgsmål fra foreningen, fx ”hvad 

siger de unge?”

Det tager ca. 1 måned at gennemføre 

Foreningsundersøgelsen. DGI tilpasser 

spørgeskemaet sammen med jer. I står 

for at skabe opmærksomhed om under-

søgelsen og for at få så mange svar som 

muligt. Når lokalområdets borgere har 

svaret på spørgeskemaet, leverer DGI 

en analyse og konkrete anbefalinger. 

Dermed får I en masse ny viden og inspi-

ration, som kan sætte gang i udvikling af 

både forening og lokalområde. En lille 

undersøgelse, der skaber stor værdi!

Kontakt os og hør mere om jeres mulig-

heder med DGI Foreningsundersøgelsen

Ønsker du mere information:

DGI landsdel - kontaktperson, tlf. og mail

DGI Foreningsudvikling skaber stor værdi


