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Kære idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune  
Lyngby Taarbæk Kommune, FIL og DGI Storkøbenhavn søger 6 udviklingsparate foreninger, som i 2023 vil 
sætte fokus på foreningsudvikling, flere børn og unge medlemmer eller motion og træning i naturen.  

Som en del af partnerskabet mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, FIL og DGI Storkøbenhavn har 6 
foreninger i 2022 arbejdet med at udvikle deres foreninger. Dette har sat ekstra blus under den gode 
udvikling i de involverede foreninger. 

”Foreningsudviklingsprojektet kørte over en seks måneders periode og var delt i to hovedspor, et omkring 
frivillighed og et spor med særligt fokus på piger. Begge spor fik god sparring og gode ideer fra DGI-
konsulenterne og et antal af aktiviteterne fra pige-sporet er allerede gennemført med succes. Vi har også 
fået bedre struktur omkring vores frivillige arbejde og fået flere frivillige under fanerne, så vi er meget 
glade for forløbet” 
Hans-Henrik Eigtved, Ungdomsformand i Lyngby Badminton Klub 

  
Nu giver vi mulighed for at 6 yderligere foreninger kan komme med i et udviklingsforløb, som løber i hele 
2023. Der er afsat resurser til at støtte foreningernes arbejde med f.eks. rekruttering af trænere og 
frivillige, udvikling af nye aktiviteter til børn og unge og kurser i markedsføring og brugen af sociale medier. 
Omkostningerne dækkes af Lyngby-Taarbæk Kommune, FIL og DGI Storkøbenhavn. 

I begyndelsen af 2023 mødes vi individuelt med de udvalgte foreninger. Her starter vi med et 360 
servicetjek på foreningens ”maskinrum”: hvad går godt og hvor har I brug for hjælp? Vi aftaler, hvad vi skal 
arbejde med resten af året, og hvordan vi bedst muligt støtter jer i jeres udviklingsrejse. Det kunne f.eks. 
dreje sig om foreningens arbejde med:  

 Flere medlemmer  
 Flere frivillige 
 Stærkere organisering  
 Klare visioner og handlingsplaner 
 Nye aktiviteter 
 Innovation i foreningen – jeres vilde idéer  

Vi søger ikke foreninger, som er verdensmestre i alt. Vi søger foreninger, som brænder for stærke 
fællesskaber for børn og unge, og som er motiverede for at udvikle og styrke deres egen organisation på et 
eller flere områder i løbet af 2023.  

Hvordan kommer vi med? 
Lyder ovenstående som noget for jer, skal I sende en kort motiveret ansøgning til fritid@ltk.dk Benyt 
ansøgningsskemaet som er vedlagt dette brev. Ansøgningsfristen er 30-11-2022 

I udvælgelsen af foreninger vil der blive lagt vægt på potentialet for at invitere flere børn og unge med i 
idrætsfællesskabet samt på spredning i geografi og aktivitetstype.  

Har I spørgsmål til ovenstående er I velkomne til at skrive til fritid@ltk.dk. 

Venlig hilsen  

Casper Strunge  Anni Frisk  Peder Nedergaard 
Formand, Kultur og Fritidsudvalget Formand, FIL  Formand, DGI Storkøbenhavn 


