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Peter Erkmann 
•  Gruppeleder hos Køgespejderne 

•  Lederudvikling, undervisning, ledelse, 
bank, organisationsudvikling, it. 



•  FORÅRET 2003 
– 41 børn 
– 8 frivillige ledere 

•  EFTERÅRET 2004 
– 165 børn 
– 30 frivillige ledere 

•  2004-2013 – jævn stigning til 250+! 



Økonomi 
•  250 medlemmer 
•  Kontingent: 170.000 kr./året 

•  Omsætning: 1 mio. kr./året 



Vi kan lave bedre 
frivilligt arbejde, med 

en bedre økonomi! 



• Dagens program 
– 2 små opgaver 
– Den nemme løsning 
– Teambuilding 
– Lokaler/støtteforening 
– Gratis eller betale? 
– Fonde, puljer m.v. 



2 små opgaver (1) 
•  Du er leder i foreningen. Til et bestyrelses-

møde fortæller du, at I har så mange 
minispejdere, at I vil dele afdelingen i to efter 
sommerferien. I har fundet de nødvendige 
nye ledere/instruktører/trænere. 

•  Kassereren spørger, om det vil komme til at 
koste noget – og evt. hvad? 



2 små opgaver (2) 
•  Herefter fortæller du, at I vil lave et 

træner/instruktørdøgn, hvor I samler alle 
12 ledere/trænere og hvor I vil lære dem 
om at formidle til børn m.v. 

•  Kassereren spørger, om det vil komme til 
at koste noget – og evt. hvad? 



Ledernes opgave 

•  … er at skabe fantastiske aktiviteter for og 
med børn og unge! 



Foreningens IMAGE 

•  … er generelt MEGET undervurderet! 





•  Kun positiv omtale 
•  Flere gange hver måned 
•  Nøgleord: Udvikling, Natur, Familier, Børn, 

patruljesystemet (alle er værdifulde) 
•  Fy-ord: Lodsedler, ledermangel, 

pengemangel 
•  Tal, rekorder, datoer 



Den nemme  
løsning 

•  Sæt kontingentet op 
•  Hvad koster det, at lave fantastisk 

(spejder)arbejde? 
•  Ulemper: Ikke alle har råd 

•  Fritidspas 
•  Fonde 



Den nemme  
løsning 

•  Kontingentet – hvilken periode? 
•  Kvartalsvis – lavt, men administrativt dyrt 
•  Halvårlig – lettere administration 
•  Familiespejd – før: 250 kr./halvår 

•  Mange udmeldelser i januar 
•  Ændring: Helårligt kontingent 
•  Fra sommer til sommer! 
• à langt færre udmeldelser J 



Teambuilding 

Spejderdag 
Program: 
-  Velkomst 
-  GPS aktivitet 
-  Madlavning: 

-  Bage boller 
-  Pandekager 
-  Pølsebrød 

-  Alt med brændenælder 

•  Vi sørger for 
–  Stedet, bål, gryder, indkøb, 

gps’er etc. 
–  Instruktør 

•  Virksomhedens betaling 
–  10.000 kr. + udgifter til 

madvarer 

•  Kl. 11.30 – 16.30 



HYTTEN 

•  Opret forening, der ejer jeres hytte 
•  Foreningen mindre sårbar 
•  Enklere administration 
•  Kræver vist antal timer 

•  Lejeindtægter 

•  Hytten/foreningen finansierer materiel 



Spejderånd? 

•  Vi låner hinandens 
hytter gratis 

•  Udgift: 
–  Varme, strøm, wc 300 kr. 
–  Vedligeholdelse  300 kr. 

•  Nettoudgift  600 kr. 

•  Vi betaler 600 kr. for at 
låne hinandens hytter 

•  Udgift: 
–  Varme, strøm, wc 300 kr. 
–  Vedligeholdelse  300 kr. 
–  Lejeudgift  600 kr. 

•  Indtægt 
–  Lejeindtægt  600 kr. 
–  Lokaletilskud  450 kr. 

•  Nettoudgift  150 kr. 





Ansøge fonde 



ØNSKELISTEN 

•  Alle de ønsker I har på kort og lang 
sigt 

•  Vigtigt at have overblikket over 
gruppens ønsker 



Vores 
ØNSKELISTE 

•  Drikkedunke 
•  Kuverter 
•  Postkort 
•  Kuglepenne 
•  Lederjakker 
•  Husstandsomdeling af 

reklamer for Familiespejd 
•  Lederweekend i 

Knuthenborg Safaripark 
•  Familiedag 
•  2 samlingstelte 
•  200 sæt ens spisegrej med 

Køgespejderne logo 

•  15 Fjeldtelte 
•  Ny hjemmeside 
•  Butik på hjemmesiden 
•  Plakater 
•  GPS’er 
•  Førstehjælpstasker ledere 
•  Førstehjælpstasker 

spejdere 
•  Klistermærker 
•  Sikkerhedsbriller med 

reklame til alle børn 
•  Brænde-komfurer 

(brændebesparende) 

•  Penge 
•  En-personers telte til 

lederne 
•  Soft Shell 
•  Segway aktivitet 
•  Buffs i stedet for tørklæder 
•  Markedsføring – diverse 
•  Helsides annonce i aviser 
•  Facebook applikation 

(hvilken type spejder er 
du) 

•  Kasse med 15 kompasser 
•  Troppen til Kandersteg / 

Svejts 
•  30 ALU patruljekasser 
•  Uniform troppen 



Aktiviteter i foreningen 

 
•  Hvad sker der i foreningen?  

•  Hvis der ikke sker noget à ingen støtte 



Aktiviteter 

•  Familiedag 

•  Førstehjælpskursus 

•  Udsatte børn 

•  Familiespejd – i naturen m/hele familien 

•  Tropsspejdere – fastholde og tiltrække 

•  Blå Sommer 

•  Nye ledere 

•  Madlavning med troppen 

•  Mad fra skoven 

•  Ny miniafdeling 

•  Lederdøgn 

•  GPS-løb 

•  Ny klan (+15 år) 

•  Lederkurser 

•  Familiespejd fødselsdag 

•  Sms orienteringsløb 

•  Etc. 



Fonde m.v. 

•  DDS 2020 
udviklingspuljen 

•  Sct. Georgs Gilder 
•  Friluftsrådet 
•  Danske 

Initiativpuljer 
•  Nordea Danmark 

Fonden 
•  Agenda 21 
•  AP Møller 
•  Køge Kommune 

Udviklingspuljen 
•  Augustinusfondetn 

•  Bustrupfonden 
•  Danske Banks Fond 
•  Carlsberg 

Mindelegat 
•  DUF 
•  Egmont 
•  Foreningen 

Østifterne 
•  Sundhedsministeriet 
•  Integrations-

ministeriet 
•  Divisionen 
•  Kommunen 

•  Lokale og 
anlægsfonden 

•  Nykredit 
•  Skov og 

naturstyrelsen 
•  Socialministeriet 
•  Lokalbanker 
•  TRYG Fonden 
•  Tuborgfondet 
•  VELUX 
•  ØK 
•  Etc. 





Budgettet 
•  Første mål:  Tilskud 
•  Dernæst:  Dække udgifter 
•  Nu:   Gerne overskud 

•  ALT med i budgettet  
  
•  Vi går efter det bedste!  



Lederdøgn - formulering 

•  Mange nye ledere 
•  Vigtigt med kendskab til DDS 
•  Vigtigt at de kan formidle natur til børn 

•  Vores økonomi er god, så driften kan vi fint 
klare, men behov for hjælp til mange nye 
ledere. 



Lederdøgn - budget 

•  UDGIFTER 
•  Instruktører i 3 dage   24.000 kr. 
•  Overnatning/underv.lokaler  15.000 kr. 
•  Bespisning    9.000 kr. 
•  Aktiviteter/materialer   3.000 kr. 
•  I alt for 30 deltagere   51.000 kr.   
•  … svarende til kun 566 kr. per dag per deltager. 
  
•  FINANSIERING 
•  Vi kan selv finansiere   10.000 kr. 
•  Vi forventer kommunalt tilskud  4.000 kr. 
•  Vi søger Nordea-fonden om  37.000 kr. 



Regnskab 
•  Mad  kr.    3.569,60  
•  Lokaler, september  kr. 12.870,00  
•  Lokale, december  kr.    3.000,00  
•  Instruktører, december  kr.       500,00  
•  Staldtur (formidle natur)  kr.    7.500,00  
•  Flagremus safari (formidle natur)  kr.                 -    
•  Indgange  kr.    2.640,00  

•  I alt   kr. 30.079,60  

Lederdøgn 



SAMLINGSTELTE 
Blå Sommer 

•  HVILKE AKTIVITETER? 
•  Familiedag / Naturens Dag 
•  Give børnefamilier oplevelser sammen i 

naturen 
•  Aktive børn – væk fra pc’en 
•  Vi sørger for alt det praktiske herunder 

mad, lokaler, invitationer m.v. 



SAMLINGSTELTE 
Budget 

•  Samlingstelte  16.000 kr. 
•  Lokaleleje  2.000 kr. 
•  Mad m.v.  4.000 kr. 
•  Forberedelse og gennemførelse, 20 ledere 

a 8 timer a 300 kr.  48.000 kr. 
•  I alt  70.000 kr. 











•  Foreningen Østifterne f.m.b.a.  
 

•  Projektets navn: Førstehjælpsudstyr til ledere  

•  Hos Køgespejderne har vi flyttet alle vores aktiviteter 
fra spejderhuset/mødelokaler om aftenen, til 
udelukkende at have aktiviteter ude i naturen - 
primært i weekenden. 

•  Det giver utrolig mange muligheder for at udvikle børn 
og unge, og vi har stor succes med det. Faktisk er vi for 
andet år i træk Danmarks største spejdergruppe. Vi har 
nu medlemmer fra Solrød i nord til Fakse i syd. 

  
•  Da vi nu kun sjældent er tæt ved en hytte, har vi stort 

behov for at alle ledere har førstehjælpsudstyr med 
sig, når de er sammen med børnene. 

  

•  Derfor vil vi indkøbe 45 tasker, i et slidstærkt og 
vandtæt design, og fylde dem med førstehjælpsudstyr 
og udlevere én til hver leder  

•  Formålet er, at sikre at der altid er førstehjælpsudstyr 
ved hånden, hvis der er behov for dette. Formålet er 
også, at bruge dette til uddannelse af de mange børn 
og unge, vi har i vores forening. 

 
•  Målgruppen er de 45 frivillige ledere og medhjælpere 

vi har i foreningen; samt de 200 børn og unge, som vi 
har ansvaret for. 

Førstehjælp 



Ansøgt beløb: 18.500 kr. 

•  Budget: 
•  45 tasker a 298 kr. = 13.410 kr. 
•  45 sæt førstehjælpsudstyr a 159 kr. = 7.155 kr. 
•  I alt: 20.565 kr. 
  
•  Vi forventer 10 % i rabat, hvilket giver 18.508,50 kr. 

Førstehjælp 



Se ansøgningen 

•  Budget: 
•  34.000 + 30.000 = 64.000 kr. 

NY MINISPEJDER-
AFDELING 









27 spejdere til 
Island 

•  40 spejdere til Island – søgte APM og fik 25.000 kr. – 
100 % af det søgte 

•  Vi sendte 27 spejdere til Island. Søgte også APM – fik 
67 % af det søgte. 

•  Men vi søgte om 150.000 kr. og fik 100.000 kr. J 



•  BUDGET 

•  INDTÆGTER 
–  Kontingent  50.000 

•  UDGIFTER 
–  Ture/lejre  40.000 
–  Lederudd.  10.000 

 

 
•  Ønske:  

–  Lederjakker:  10.000 

  
•  Søg til lederuddannelse! 

Indirekte hjælp  
til drift 



•  Kontingent 
•  Lokalerne 
•  Tag betaling for udlejning 
•  Ønskeliste 

•  Aktivitetsliste 
•  Fonde og puljer – liste 
•  Husk formålet 
•  Husk ALT ved budget 

Opsamling 



Tid til spørgsmål... 



Mere inspiration 
2 timers kursus med Inspiration og nytænkning 
Som leder af Køgespejderne, har jeg stået i spidsen for en medlemsudvikling fra 50 til 150 
på halvandet år, og med et efterfølgende konstant stigende medlemstal de seneste 10 år, 
herunder antallet af frivillige ledere/instruktører der nu er på 30 egentlige ledere/
instruktører der arbejder med børn og unge i foreningen, samt 40 andre frivillige, der 
sørger for lokalerne, fælles arrangementer, økonomi m.v. 
 
Jeg kan give inspiration til, hvordan jeres forening selv kan få en tilsvarende udvikling! 
 
2 timers kursus med Bedre økonomi i foreningen 
Køgespejderne er en forening med 250+ medlemmer, med kontingentindtægter på ca. 
150.000 kr., men med en total omsætning på ca. 1 mio. kr., og det er UDEN at sælge 
lodsedler og samle tomme flasker m.v. :-).  
 
I løbet af kurset, kan jeg give jeres forening værktøjer, så Ikan få bedre økonomi i jeres 
forening . Jeg kommer ind på mulighederne i fonde, men også omkring hvordan I kan 
indrette jer mht. kontingent, lokaler, administration m.v. 
 

Peter Erkmann – peter@erkmann.dk - Tlf. 20 10 10 77 


