
 

Invitation 

til Kick Off arrangement 
5. november 2019 

Kl. 18 - 21 
 

 

Hillerød Kommune er blevet Bevæg dig for livet visionskommune, og det kickstarter vi med et brag af en 

foreningsaften. Bevæg dig for livet arbejder for at få flere borgere til at bevæge sig og få flere medlemmer i 

foreningslivet. Og vi inviterer DIG med ombord! 

Arrangementet er for dig, der har interesse indenfor foreningslivet i Hillerød Kommune. For eksempel som 

medlem, tropsfører, træner, instruktør, leder, bestyrelsesmedlem, frivillig ildsjæl eller andet.  

Kick Off-arrangementet bliver årets foreningsaften, hvor du får ny inspiration og viden med hjem i 

rygsækken. Samtidig er det en lejlighed til at få en hyggesnak og faglig dialog med dine ’kollegaer’ fra andre 

foreninger. 

Derudover får du: 

- Nye input til aktiviteter, rekruttering, samarbejder og meget mere 

- Rig mulighed for at danne netværk med andre foreninger 

- Spændende og inspirerende oplæg ved Morten Stig Christensen 

- Mulighed for at påvirke retning og initiativer i Bevæg dig for livet – Hillerød Kommune 

- Ny inspiration og viden 

Program: 

Sted Hillerød Rådhus – Kantinen, Trollesminde alle 27, 3400 Hillerød 

Tid Tirsdag den 5. november kl. 18-21 

18.00 – 18.20 Fælles opstart 
Sandwich 

18.20 – 18.25 Velkommen v/ Borgmester Kirsten Jensen 

18.25 – 18.30 Hvorfor er vi visionskommune v/ Hanne Kirkegaard, Formand for Idræt og 
Sundhedsudvalget 

18.30 – 18.45 Præsentation af Visionsaftalen v/Signe Winther, projektleder for Bevæg dig for 
livet – Hillerød Kommune 

18.45 – 19.15 Morten Stig Christensen 
Oplæg med inspiration fra foreningsverdenen 

19.15 – 19.30 Introduktion til workshop og kaffepause 

19.30 – 20.30 Workshop med følgende temaer: 
 

 Få flere frivillige i din forening! 

 Udnyt naturens faciliteter! 

 Få flere nye medlemmer og tag godt imod dem! 

 Bliv bedre til at fastholde medlemmer i foreningen! 

 Styrk samarbejdet med foreninger og institutioner! 

20.30 – 20.50 Opsamling på workshops 

20.50 – 20.55 Check ud 

20.55 – 21.00 Tak for i dag og det videre forløb v/ Hanne Kirkegaard 

 

Tilmelding til arrangementet skal ske via dette link senest den 28. oktober 2019. 

Vi håber, at I vil prioritere at deltage i arrangementet, og vi ser frem til et par hyggelige, inspirerende og 

lærerige timer i godt selskab med jer.  

 

Mange hilsner og på gensyn 

Signe Winther  

Projektleder, mobil: 7232 0011, mail:  signi@hillerod.dk 

 

https://hillerod.nemtilmeld.dk/500/
mailto:signi@hillerod.dk

