
 

Kort præsentation af tre workshoptemaer, som 

mødedeltagerne kan vælge mellem på GF19 

 

Byudvikling – hænger fremtidens civilsamfund og by sammen? v. Rikke Faaborg Jarmer, Udviklingschef i 

By&Havn. 

Urbanisering, byfortætning, befolkningstilvækst og nye byområder. Udviklingen i København har mange 

navne – men der er faktisk langt fra kun Københavns Kommune, der oplever markant befolkningstilvækst i 

det kommende årti. Også andre kommuner med hhv. Rødovre, Gladsaxe og Herlev oplever en voldsom 

stigning i befolkningstallet som følge af nybyggeri.  

Spørgsmålet er om de erfaringer, som man har gjort sig i By & Havn ift. at få nye, store bydele til at hænge 

sammen, kan bruges i andre kommuner også? Hvilke udfordringer og erfaringer er der gjort i de store nye 

bydele, som eks. Ørestad og Nordhavn. Hvilke råd og huskepunkter vil Rikke give til andre foreninger og 

kommuner, når de står over for en byudvikling og -fortætning? 

 

Udvikling i forening, v. foreningspuljen: Hvordan får foreningerne andel i den fælles pulje og hvilke 

foreninger har allerede fået tildelt midler? v. Konsulent for DIF/DGIs fælles foreningspulje, Trygve Laub 

Asserhøj. 

DIF og DGI's foreningspulje åbner for ansøgninger igen d. 1. marts. Der skal igen i år uddeles 44 millioner 

kroner, og allerede nu kan interesserede foreninger orientere sig i puljens retningslinjer. Hør hvordan 

puljen administreres og hvordan man som forening får del i ansøgningsprocessen. 

 

 

Facebook og foreningsliv i praksis – med fokus på funktionen ”Boost dit arrangement” på Facebook v. 

Mads Bergmann. Marketingkonsulent i DGI Storkøbenhavn.  

Facebook giver foreninger gode mulighed for at markedsføre arrangementer, som man gerne vil have folk 

til at se og deltage i. På workshoppen lærer du bl.a. at planlægge hvem du vil vise og promovere opslaget til 

(via køn, alder, geografi og interesser), fastlægge budget (beløbsstørrelse som du ønsker at bruge på dit 

Facebookboost) – samt at forstå din annonces resultater. Medbring gerne PC for at få det fulde udbytte til 

denne workshop. 


