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FUNDRAISING 
25. MAJ 2018

RAM PLET NÅR DU SØGER OM PENGE TIL DIT PROJEKT
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Fundraising 
Ram plet når du søger om penge til dit projekt

Indhold 
Kurset sætter fokus på strategisk udvikling af et projek t i din organisation, 
og giver dig indsigt i, hvordan du kan ansøge om midler fra of fentlige puljer 
og private fonde. Gennem prak tisk rådgivning og konkrete anvisninger 
vises vejen frem til en succesfuld fondsansøgning.

Formål
For tyve år siden var fundraising et velkomment supplement til en frivillig 
organisations virksomhed, hvis foreningen havde et usædvanligt eller lidt 
større projek t, som den gerne ville gennemføre. I dag er fundraising en 
nødvendighed, hvis foreninger, iværksættere, selvejende institutioner m. 
f l. vil gøre en forskel i samfundet, der rækker ud over det selvfølgelige.
Kurset har til formål at skabe et enkelt og let tilgængeligt overblik over en 
succesfuld ansøgning. 

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle, der har interesse for fundraising:
• Ledere og bestyrelsesmedlemmer
• Kasserere
• Ak tivitetsledere og trænere
• Ledere og medlemmer af frivillige organisationer og foreninger
• Organisationskonsulenter i et landsforbund
• Ansatte i selvejende institutioner
• Private iværksættere
• Projek tledere og medarbejdere

”Fonde giver penge for at gøre en forskel. 
Hvis ikke ansøgningen fortæller klart hvilken forskel,

bevillingen vil gøre, behøver I ikke at håbe:  I får et afslag.”
Lars Kolind, Bestyrelsesformand i Grundfos Fonden
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Underviser
Torben Stenstrup er født i 1973 og skrev som 19-årig spejderleder sin første 
ansøgning til en fond. Siden 2004 har han arbejdet som selvstændig konsu-
lent og understøttet udviklingen i en lang stribe frivillige organisationer og 
private virksomheder.
I 2011 skrev Torben Stenstrup bogen ” Tak for donationen,Hr. Fond”, 
som er målrettet ildsjæle i landets mere end 100.000 foreninger.

Kurset inkluderer ét eksemplar af ”Tak for donationen, Hr. Fond”
Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus.

Program
Kl. 09.30      Ankomst. Kaf fe og brød
Kl. 10.00      Velkomst og under visning
Kl. 12.30      Frokost
Kl. 13.30      Under visning (inkl. kaf fepause)
Kl. 16.00     Tak for denne gang 

Kursusansvarlig
Michelle Thoisen
mt@cbg.dk

Underviser
Torben Stenstrup

  Tilmelding
      Dato:                      Fredag d. 25. maj 2018
      Kursuspris:              Kr. 1.340,- ex. moms  (inkl. forplejning)  
      Overnatning:         Kr. 320,- ex. moms. Enkeltværelse inkl. morgenmad
  
      Tilmeldingsfrist:   www.cbg.nemtilmeld.dk  senest d. 9. maj 2018



Kontaktoplysninger

Castberggårds administration
Østerskovvej 1, Urlev
8722 Hedensted

Telefon: 7568 7900
SMS: 2778 3661
Mail: admin@cbg.dk
Web: www.cbg.dk

Læs mere på www.cbg.dk


