
Foreningslederakademiet er for dig, som er frivillig i en lokal forening 

og enten har lederopgaver i din forening eller overvejer at få det.  

Foreningslederakademiet er for frivillige fra alle typer af folkeoplysende 

foreninger og frivillige sociale foreninger i Høje-Taastrup Kommune. 

 

For at blive optaget, skal du være  

• Frivillig i en forening i Høje-Taastrup Kommune 

• Motiveret for at udvikle dit personlige lederskab 

• Indstillet på at deltage aktivt på uddannelsen 

 

Foreningslederakademiet er blevet til i samarbejde mellem de lokale 

samråd, Rådet for frivillige sociale foreninger og Fritid og Kultur i Høje-

Taastrup Kommune.  

Høje-Taastrup  

FORENINGSLEDER-

AKADEMI 
2023/2024 

Vil du 

• Udvikle dit personlige lederskab? 

• Have flere redskaber og nye perspektiver? 

• Inspireres af kompetente oplægsholdere og 

topengagerede frivillige fra andre lokale foreninger? 



Praktisk information: 

Al undervisning foregår i Hedehuset, Hovedgaden 371B, 2640 Hedehusene  

 

Deltagelse på Foreningslederakademiet koster 2.000 kr. pr. deltager. Der kan som 

udgangspunkt ikke søges kommunalt tilskud, men din forening må gerne betale for 

deltagelsen. Hvis du gennemfører, refunderes 1000 kr.  

• Prisen dækker undervisning, deltagermateriale og forplejning 

• Der kræves minimum 90% fremmøde for at består Foreningslederakademiet, 

og de to fredage/lørdage forventes det, at du deltager i fuldt omfang.  

• Opfyldes ovenstående udløser det et diplom samt refusion på 1.000 kr. af 

deltagergebyret.  

Der er plads til 20 deltagere på Foreningslederakademiet.  

Ansøgning: 

Din ansøgning skal sendes til FritidKultur@htk.dk senest d. 15. juni 2023 

Du skal oplyse følgende i ansøgningen: 

• Navn 

• Adresse 

• Forening/organisation 

• Fødselsdato 

• E-mail 

• Telefonnummer 

• Din funktion/rolle som frivillig 

• Professionelt virke/studie 

• Hvorfor ønsker du at deltage på Foreningslederakademiet? 

Du kan få yderligere oplysninger hos:  

Kulturkonsulent Stine Vad Johansen: 

43 59 13 39 eller stinejo@htk.dk   

 

Frivillighedskonsulent Anja Mørkeberg 
43 59 15 94 eller AnjaMoe@htk.dk  

 

 

mailto:SigneAb@htk.dk
mailto:AnjaMoe@htk.dk


Program 

Fredag d. 6. oktober 2023 

Kl. 17.00-17.50 : Velkommen til Foreningslederakademiet 

Kl. 17.50-18.20 : Aftensmad 

Kl. 18.20-19.30 : Politikker og strukturer på frivillighedsområdet v/ 

 Poul Knopp Damkjær, Fritids og Kulturchef 

Kl. 19.30-19.40 : Pause og kaffe 

Kl. 19.40-21.00 : Introduktion til programmet for 

 Foreningslederakademiet, deltagere og lederrollen v/ 

 indehaver af Sporthouse Henning Larsen 

Lørdag d. 7. oktober 2023 

Kl. 09.00-12.00 : Foreningslivet i kommunen—bestyrelsens og ledernes 

 ansvar i frivillige foreninger v/ Thomas Lynderup 

 Kirkeskov, selvstændig konsulent, tidligere 

 generalsekretær hos KFUM Danmark. 

Kl. 13.00-16.30 : Hvilken type er du - som leder? - som menneske? 

 Introduktion til Insights v/ indehaver af Sporthouse 

 Henning Larsen 

Kl. 16.30-16.45 : Afrunding 

Torsdag d. 26. oktober 2023 

Kl. 18.00-21.00 : Forandringsledelse—ledelse i forandringstider v/ 

 Jesper Oehlenschläger Gravisi 

Tirsdag d. 7. november 2023 

Kl. 18.00-21.00 : Kom igennem med dit budskab—præsentationsteknik 

 v/Master i retorik & formidling Marianna Bach Nilsen 

Onsdag d. 22. november 2023 

Kl. 18.00-21.00 : Motivation gennem anerkendende ledelse v/Annette 

 Otto, professionelt bestyrelsesmedlem og ejer af 

 Annette Otto Consulting. Tidligere mangeårigt 

 direktionsmedlem i bl.a. Atea og Telia. 



Torsdag d. 7. december 2023 

Kl. 18.00-21.00 : Ledelse af frivillige – inspiration fra en tidligere 

 frivillig topleder v/Esben Danielsen, Direktør i 

 Kulturens Analyseinstitut, tidl. chef for Orange 

 Innovation på Roskilde Festival.  

Tirsdag d. 9. januar 2024 

Kl. 18.00-21.00 : Rekruttering af frivillige—nyt syn og nye perspektiver 

 på frivillighed v/ Sune Lohse, Fremtidens Helte 

Mandag d. 15. januar 2024 

Kl. 18.00-21.00 : Konflikthåndtering: Hvordan forebygger jeg 

 konflikter? Hvordan håndterer jeg dem? v/ Dennis 

 Ahm, Mind4Business 

Fredag d. 2. februar—Lørdag d. 3. februar 2024 

I løbet af de to dage arbejder vi med at opbygge projektledelses-

kompetencer, med udgangspunkt i et konkret projekt den enkelte 

deltager udvikler – og brænder for at implementere.  Alle modulerne 

faciliteres af: Agile Portfolio Manager hos LB Forsikring, Mads Hjortkjær 

& indehaver af Sporthouse, Henning Hansen. 

Fredag d. 2. februar  

Kl. 18.00-21.00 : Din fremtid som leder—dit fingeraftryk på  foreningen 

 Projektudvikling 

Lørdag d. 3. februar 

Kl. 09:00-11.30 : Optimer din ide 

 Pitch din ide, så andre bliver tændt 

 Fra god til great gennem andre 

Kl. 11.30-12.30 : Projektledelse—fra ide til virkelighed 

Kl. 12.30-13.30 : Frokost og en lille opgave 

Kl. 13.30-16.00 : Afrunding af projektledelse 

Kl. 16.00-16.30 : Evaluering 

Afventer dato 2024 

Diplomoverrækkelse og middag på Høje Taastrup Rådhus. 


