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Kære Østofte Gymnastik- og Idrætsforening 
Tak for jeres medvirken i DM i foreningsudvikling og jeres deltagelse i fejringen den 27.maj i Odense.  

Sammen med jer har DGI lært og fået erfaringer med aktivitets- og foreningsudvikling. En viden, som 
kommer andre foreninger til gode gennem jeres eksempler. Vi ser, at der er mange veje til udvikling af 
foreningen eks.: 

 Nye målgrupper i kendte aktiviteter i foreningen 
 Nye aktiviteter - især motionsbaseret- (og nye trænere) i foreningen 
 Nye kontingentmodeller og medlemsrelationer til foreningen  
 Samarbejde mellem afdelinger og idrætter om nye aktiviteter/kombinationer af idrætstilbud 
 Nye ledelses- og organiseringsformer i foreningen 
 Brug af sociale medier, nye kommunikationsformer og større fokus på synlighed af foreningen 
 Udvikling af nuværende og nye faciliteter og øget brug af de udendørs fysiske rammer  
 Øget lokalsamfundsudvikling herunder øget samarbejde mellem foreninger, med institutioner, 

virksomheder og kommune. 

Netop til jer… 
Vi vil gerne anerkende jer for, at I har blikket rettet på et langsigtet mål om at være den samlende faktor i 
lokalsamfundet og samtidig har fokuseret på to hovedemner i DM-perioden ved at arbejde med profilering 
af foreningen og frivillighed. Det er målrettet ledelse. Ros til jeres frivilligheds- og reklameudvalg, der har 
arbejdet med udfordringerne på de to prioriterede indsatser.  En genial ide med campingvogne som både 
blikfang, samlingssted og kommunikationssted.  Held og lykke med involveringen af udvalg, frivillige og 
medlemmer, når frivilligpolitikken skal fra papir til omsat foreningspraksis. Med dialogmøder med andre 
grupper i lokalområdet er I på vej mod det langsigtede mål. God vind videre. 

God kamp videre frem… 
Deltagelsen i DM i foreningsudvikling har fået foreningerne til at skærpe fokus mere overordnet på, hvad 
man vil med sin forening. Det gør foreninger ved at kigge op fra den daglige drift og ud i det omgivende 
samfund. Det gør man også ved at kigge indad og give foreningens struktur og samarbejdsformer et 
servicetjek, ved at udbrede medejerskabet til foreningens aktiviteter til flere og ved at kigge på foreningens 
idrætsmiljø og rammer. De udviklingsorienterede kigger også fremad og indbygger innovation i foreningens 
struktur. Foreningsudvikling er et centralt emne i DGI, som vi udvikler løbende. Derfor håber vi, at I vil tage 
positivt imod, når vi senere kontakter jer i forbindelse med vores evalueringsproces sammen med Syddansk 
Universitet. Vi glæder os til at følge og møde jer i forskellige sammenhænge. Held og lykke videre i jeres 
foreningsarbejde. 

 
På vegne af DM i foreningsudvikling 

Dorte With 
Formand for DM i foreningsudvikling og medlem af DGI’s hovedbestyrelse 


