Foreningsanalyse 2019

Foreningstyper
• Man opererer ofte med tre slags foreninger:
• 1. Motionsforeninger
• 2. Konkurrenceforeninger
• 3. Helhedsforeninger

Kendetegn ved Folkedans Danmarks
foreninger
• Kendetegn
Det gode kammeratskab/det sociale
samvær/fællesskab
En stærk bestyrelse
Mange ældre
Børn og unge
En ufuldstændig bestyrelse
Dansen er det vigtigste

Procent af foreningerne
24 %
9%
8%
6%
6%
5%

Øvrige nævnte kendetegn:
•

Hører under gymnastikforening eller anden forening

•

Synlighed

•

Opvisninger

•

Medlemmer fra andre foreninger, der mødes

•

Gode ledere

•

Rummelighed

•

Har givet op

•

Dygtige spillemænd

•

Godt humør

•

Man kan komme alene

•

Linedancere og/eller udenlandske folkedanse

•

Folkelighed

•

Motion

•

Gode til at modtage nye medlemmer

•

Vi danser ikke længere, når vi mødes

•

Deltagelse i DM er formålet for os

Frivillighed
55% af foreningerne siger, at det er svært at finde frivillige til bestyrelsen
27% af foreningerne siger, at det IKKE er svært at finde frivillige til
bestyrelsen.
De resterende 18% siger, at det hverken er svært eller nemt.
Generelt gives udtryk for, at alle andre opgaver, for eksempel praktiske
opgaver, nemt løses af frivillige. Det er ofte udelukkende bestyrelsesansvaret,
der er svært at ”få afsat”.

Udsagn fra foreningerne vedr. frivillighed
• ”Det er nemt at finde nogen, der tager ud og danser på plejehjem og
til opvisninger i byen. Man kan også sagtens finde dem, som stiller
stole og borde op og bager kage. Men der skal prikkes hårdt for at
finde medlemmer til bestyrelsen”.
• ”Hvis vi bryder arbejdet op i fragmenter og ikke er så traditionelle i
opdeling af opgaver, kan vi sagtens finde nogen”.

Medlemsfastholdelse
Aktivitet

Procent

Hygge/stemning/vi er opmærksomme på hinanden

29

Vi laver sommerudflugter

26

Vi fejrer årets fester (sæsonslut/jul/nytår/etc.)

17

Fælles legestuer med andre foreninger

14

Gode instruktører og spillemænd

14

Organiserer fællesspisninger

11

Vi har udelukkende danseaftnerne sammen

8

Weekendture/rejser

7

Afholder fester/baller

7

Inddrager medlemmer i gennemførelse af aktiviteter

6

Venskabsforening

6

Der byttes partnere/man kan komme alene/både begyndere og øvede

5

Sangeftermiddage

4

Kulturoplevelser

4

Medlemshvervning
Aktivitet
Annoncering i lokalaviser/ugeaviser/pressemeddelelser
Mund-til-øre-metoden
INGEN TILTAG
Besøge andre arrangementer i lokalsamfundet
Fordeling af pjecer/opslag/plakater lokalt
Dans på plejehjem samt andre opvisninger
Samarbejde med kommunen

Procent
29
24
23
17
16
13
10

Udsagn fra foreningerne/Medlemshvervning
• ”Manglende energi i bestyrelsen”
• ”Det er en beslutning, at der ikke skal nye ind”.
• ”Der er ikke meget tilslutning til noget”
• ”Ingen tiltag, da vi ikke længere danser, vi mødes bare og hygger os”
• ”Vi gør ingenting, for vi ER mange”
• ”Alt er forsøgt”
• ”Ingen i bestyrelsen ønsker at bruge Facebook”

Relationen til regionen
• Udsagn

Procent af foreningerne

• Bruger ikke regionen

48

• Relationen til regionen er god/
aktiviteter benyttes

28

• Bruger ikke regionen ret meget

24

Udsagn fra foreningerne / Relation til region
• ”Regionen er ikke en pind værd”
• ”Vi er glade for tilskud og for hjemmesiden og samarbejdet”
• ”Regionerne bør nedlægges, lav sammenslutninger i stedet for, det bliver
tættere og mere brugernært”
• ”Regionerne burde stå for nogle begynderhold”
• ”Regionerne bør inddrage alle foreninger i arbejdet”
• ”Regionerne skal informere langt mere og bredere”
• ”Regionen giver underskudsgaranti ved børnestævnet”
• ”Regionen har støttet op om dans i skolen
• ”Regionen er bindeled mellem foreningerne og Folkedans Danmark”

Relation til Folkedans Danmark
Udsagn
Glad for sekretariatet
Har god relation til Folkedans Danmark
Alderen gør, at der ikke deltages i stævner
og kurser etc.
Vi bruger ikke Folkedans Danmark til noget/
ret meget
Alderen gør, at vi ikke kommer til årsmøde
Vi ville gerne samarbejde med Folkedans Danmark
Vi overvejer at melde os ud af Folkedans Danmark, - Fordi vi er for få og/eller mangler penge
- Fordi vi ikke får Trin&Toner i papirform
Vores primære kontakt til Folkedans Danmark er via regionen

Procent af foreningerne
31
25
18
17
12
11
11
7
1

Udsagn fra foreningerne / Relation FD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Folkedans Danmark bør være opsøgende overfor foreningerne”
”Udvalgene under Folkedans Danmark kan ikke magte deres arbejde”
”Folkedans Danmark mangler styrke”
”Medlemmerne har en alder, hvor de ikke benytter sig af tilbud om kurser,
konkurrencer, stævner etc.”
”FD bør hjælpe med medlemsfastholdelse og medlemshvervning”
”Det er helt galt, at FD ikke har konsulenter lige som de har ved DGI”
”FD laver konkurrencer efter for gammeldags koncepter”
”Der skal bruges flere ressourcer på synlighed”
”Tilbud fra FD passer ikke til ældre medlemmer”
”Alle burde bruge hinanden mere”

Foreningspuljen, ansøgning i 2018
• Kun 8% af foreningerne søgte foreningspuljen i 2018!
• Grundene til IKKE at søge hos de resterende var følgende:
• - vi vidste ikke, hvad vi skulle søge penge til
• - vi overså, at puljen findes
• - vi kom for sent i gang
• - vi mangler energi

Medlemskab af DGI
• 26% af foreningerne er også medlemmer hos DGI.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvorfor?
Vi er en del af en gymnastikforening og dermed medlem
De laver super gode inspirationskurser på danseaftner
De laver gode kurser for både dansere og spillemænd
Det er en tradition
De laver gode arrangementer for dansere
Forsikringerne
De har dygtige konsulenter
De har et fantastisk danse- og musikudvalg

Trin&Toner
• 35% svarer, at Trin&Toner slet ikke læses af nogen i deres forening
• 35% svarer, at Trin&Toner ikke læses af nok medlemmer i foreningen
• Der er intet overlap af foreninger i de to ovennævnte procentsatser.
• 13% svarer, at det går fint for deres medlemmer at få læst bladet
• 6% foreslår, at bladet helt erstattes af nyhedsbreve

• 2% mener, at der udkommer for mange blade om året

Foreningernes stærke sider
• Styrke
•
•
•
•
•
•
•
•

Det gode sammenhold/fællesskabet/det sociale
Gode instruktører
Gode spillemænd
Engagement/glæden ved dansen
Stærk bestyrelse/stærk formand
Opbakning fra alle/inddragelse
Idérigdom/initiativer
God økonomi

Procentdel
53
18
18
9
8
8
5
4

Foreningernes svage sider / udfordringer
• Alder/sygdom
• Medlemsnedgang
• Manglende medlemstilgang
• Foreningens størrelse
• Manglende tid/ideer/initiativer/energi/styrke
• Dårlig økonomi
• Svært at få børn og unge med

55
30
23
13
6
6
6

Foreningens værdier
Foreningerne blev spurgt om, hvilke værdier der betyder noget i lige
netop deres forening. De blev præsenteret for følgende syv værdier,
som de skulle give point fra 1-10, hvor 10 er det højeste.

Værdier
• Oplevelser
• Glæde
• Fællesskab
• Udfordringer
• Indflydelse
• Motion
• Konkurrence

Foreningernes svar mht værdier:
Værdi

Score

Fællesskab
Glæde
Motion
Oplevelser
Udfordringer
Indflydelse
Konkurrence

9,4
9,4
8,0
7,7
5,7
4,8
1,3*

* Det er næsten udelukkende de foreninger med børnehold, der tilskriver konkurrence høj værdi.

Ros / citerede udsagn:
• Der er stor hjælp at hente på sekretariatet
• Styrelsen er meget flittig
• Det er genialt at få besøg af en foreningskonsulent (sagt af
pilotforening)
• Det er dejligt at deltage i Årsmøde og Frivilligseminar
• Det er herligt at møde Folkedans Danmark (sagt af pilotforening)
• Fleksibilitet og professionalisme kendetegner Folkedans Danmarks
sekretariat
• Folkedans Danmark binder det hele sammen

Ris / citerede udsagn:
• Det er rystende at kontingentet stiger hele tiden
• Styrelsen føles meget langt væk fra foreningerne
• Det eneste, der interesserer styrelsen, er sådan noget som sammenslutningen med de
andre danseforbund
• Vi savner, at styrelsesmedlemmer eller Dorthe kommer på besøg
• Vi er dødtrætte af julekalenderne
• Folkedans Danmark kører regionsmesterskaberne og DM efter utroligt gammeldags
koncepter
• Folkedans Danmark har fjernet sig fra medlemmerne ved ikke længere at udgive bladet
på papir
• Folkedans Danmark er for moderne med alt det internet f.eks. tilmeldinger
• Instruktørkurset har for dårlig kvalitet
• Vi hader konkurrencer

Fremtidsønsker og idéer fra foreningerne:
• Landsforeningen bør gøre langt mere på PR-siden og langt mere for
synlighed i det hele taget
• Folkedans Danmarks hovedopgave bør været det politiske samt
synliggørelse og PR
• Folkedans Danmark bør have foreningskonsulenter
• Vi vil gerne have hjælp til medlemshvervning
• Vi ønsker foreningsbesøg
• Det er vigtigt, at vi kan beholde sekretariatet, også når vi bliver en del
af et større danseforbund

- Fortsat • Opgaver skal fragmenteres, således at vi kan få flere frivillige på
landsplan
• Det er vigtigt med instruktøruddannelse
• Folkedans Danmark bør have mere fokus på børn
• Folkedans Danmark bør udtænke en ny struktur for hele
organisationen helt ned til foreningerne
• Regionerne bør hjælpe mere med synliggørelse
• Mere nytænkning tak!
• Vi bør bruge hinanden meget mere

- Fortsat • Folkedans Danmark mangler gode tilbud til ældre dansere
• Kunne man lave et event, ud over Frivilligseminaret, som kunne
bruges til erfaringsudveksling?
• Folkedans Danmark bør hjælpe med sammenlægning af foreninger

