Indbydelse til evalueringsmøde torsdag 9. november kl. 18.30-21.00
i FDF Huset, Gl. Holstedvej 12, Næstved
Tilmelding på foreningernesdag@outlook.com senest 7.11.
Foreningernes Dag 2.9. 2017 blev en SUCCES – TAKKET VÆRE JER FORENINGER, der deltog - og
takket være det store publikum, der valgte at besøge os i løbet af dagen
Som altid vil vi afslutte ”årets anstrengelser” med en evaluering på et møde, der starter med spisning, så
debat/evaluering og ikke mindst oplæg til fremtidens Foreningernes Dag – i 2018 vil det være 1. sept.
Og netop derfor er det vigtigt, også at Jeres forening deltager, for når vi er MANGE, kan vi få tavlen
fyldt med gode ideer. Vi har lagt en ”meningsmåling” op på Facebook og booster det til relevant målgruppe
indtil 8.11., så vi har et svar til mødet den 9.11.
Ud over invitation til deltagere og tidligere deltagere i Foreningernes Dag sender vi orientering om mødet til
alle registrerede foreninger i Næstved Kommune – i samarbejde med CKB – Ole Hansen, chefkonsulent
Fritid. Netop for at få så mange tilkendegivelser med som mulig og resultat af oplæg på Facebook. Så
måske får I to indbydelser …
Spørgsmålene på Facebook er flg.:
# Mærk Næstved Foreningernes Dag har nu været afviklet 1. lørdag i september I 16 år i Rådmandshaven,
Næstved Kommune.
Må vi få dine svar på nedenstående spørgsmål i forbindelse med fremtidens Foreningernes Dag? Klip kun på
den der stemmer.
1.Kender du Foreningernes Dag i Næstved Kommune? 2 - Har du/I deltaget i Foreningernes Dag, som
forening? 3 - Jeg deltog i Foreningernes Dag, som besøgende. 4 - Jeg/vi har set omtale på Facebook? 5 Jeg/vi har set omtale på foreningernesdag.dk og på e-mail. 6 - Vil du som forening deltage i en
planlægningsgruppe? 7 - Kommer din forening til evalueringsmøde 9.11. kl.18.30-21 FDF huset, Gl. Holstedvej
12, Næstved

DAGSORDEN for mødet 9.11. kl.18.30-21
Der startes med spisning kl. 18.30-19, tilmelding nødvendig SVAR foreningernesdag@outlook.com
Kl. 19: fremlæggelse af regnskabet og derefter evaluering i plenum efter hver deltager har svaret på
spørgsmålene
• Hvad gik galt/var ikke godt for din forening?
• Hvad fik jeres forening ud af at være med?
• Hvad har I af ønsker for 2018 og frem?
• Skal vi have flere ”underholdere” eller kun en, der trækker
publikum?
Svar på post-it opsættes på store plancher - et hurtigt overblik – og en konklusion i plenum
Kl. 20: Fremtid for Foreningernes Dag 2018 og frem
Meningsmåling fra Facebook og via kontakt til kommunens foreninger præsentes – konklusion?
Oplæg til arbejdsgrupper/personfordeling
Aftale om 1. møde i 2018, hvor forslag til afvikling præsenteres af arbejdsgruppen.
Kl. 21: Tak for i aften
Vi glæder os til en rigtig FESTaften med hygge og god dialog. Er der spørgsmål ti fremsendte, kontakt Kirsten
på 20 87 94 61 eller foreningernesdag@outlook.com
På glad gensyn, fungerende team:
Jørgen Hauge, Lars Holz Hansen og Kirsten Smidt Hansen

