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Jens Sohl Jensen <jenssohl@gmail.com>

Fwd: Kystprojekt: Invitation til kick off-møde 
1 meddelelse

Nikolaj Noerager <nw@prps.dk> 17. oktober 2018 kl. 13.57
Til: Frederik Blinkenberg <frederikblinkenberg@hotmail.com>, Jens Sohl Jensen <jenssohl@gmail.com>, Bente Christiansen <bchristiansen36@hotmail.com>, Ole Thomsen
<ole55991881@gmail.com>, Jesper Kjærulff <Jek@vordingborg.dk>, Connie Dalsgaard <prastosport4720@gmail.com>

 
 
---------- Forwarded message --------- 
From: Marianne Løth Pedersen <mlp@nordeafonden.dk> 
Date: fre. 28. sep. 2018 kl. 15.30 
Subject: Kystprojekt: Invitation til kick off-møde 
To:  
 
 

Kære støttede kystprojekter

 

Stort tillykke med støtten til jeres projekt i første runde af vores kystpulje Kysten er klar – og tak fordi I er med til at skabe gode liv langs vores fælles kyster.

 
Kick off-møder i november

Vi vil gerne invitere jer til et kick off-møde for alle støttede kystprojekter i november.

 

På møderne vil vi give relevant information om bl.a. økonomi, projektopfølgning og kommunikation, ligesom der bliver rig mulighed for at netværke med andre, der har
modtaget støtte fra puljen.

 

Møderne vil finde sted tre forskellige steder i landet:

 

·         Tirsdag 20/11 kl. 16-20: Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde

·         Onsdag 21/11 kl. 16-20: Sallingsund Færgekro, Sallingsundvej 104, 7900 Nykøbing Mors
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·         Torsdag 22/11 kl. 16-20: Fænø-Sund Konference, Oddevejen 8, 5500 Middelfart.

 

Tilmeld dig et møde senest mandag 22. oktober på: www.nordeafonden.dk/kystkickoff

 

Vi anbefaler, at minimum 1 person og maksimalt 3 personer fra hvert projekt deltager. I vælger selv, hvilket sted I ønsker at deltage, men det er oplagt at vælge efter geografi.

 

Kick off-mødet er målrettet de personer, der er tættest på projektet og arbejder med det på jævnlig basis. Det kan variere fra projekt til projekt, men det vil typisk være
projektlederen samt en kommunikationsperson.

 

Foreløbigt program for kick off-møderne:

16.00-16.15   Ankomst og registrering

16.15-16.30   Velkomst og intro v/direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen

16.30-17.15   Netværksøvelse 1: Mød andre projekter og del erfaringer

17.30-18.15   Information fra Nordea-fonden om opfølgning, økonomi, kommunikation mm.

18.15-18.30   Fotosession: Fotos af alle projekter med direktør Henrik og giga-check

18.30-19.10   Aftensmad

19.10-19.55   Netværksøvelse 2: Mød andre projekter og del erfaringer

19.55-20.00  Tak for i dag

 

 
Kommunikationskit og kommunikationsplan

Vi har oplevet overvældende medieinteresse for jeres mange fantastiske projekter: Hele 157 omtaler er det blevet til på de første to dage efter offentliggørelsen tirsdag. Se
oversigt i vedhæftede dokument: Vi kan desværre ikke linke til nyhederne, men I kan selv søge efter artiklerne. Vi håber, medieinteressen fortsætter – og her kan I selv være
med til at gøre en stor forskel.

 

Derfor har vi udarbejdet et kommunikationskit til jer, ligesom I skal indsende en simpel kommunikationsplan til godkendelse hos mig på mlp@nordeafonden.dk senest
mandag 22. oktober. Find både kommunikationskit og skabelon til kommunikationsplan her: www.nordeafonden.dk/kystprojekter

 

http://www.nordeafonden.dk/kystkickoff
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Opret ansøgningsprofil

Hvis I ikke allerede har gjort det, skal I hurtigst muligt oprette en ansøgerprofil på https://ansogning.nordeafonden.dk for at sikre den fremadrettede kommunikation samt
muliggøre udbetaling af bevillingen til jeres NemKonto. I skal ikke oprette en ny ansøgning. For at oprette profilen, skal I benytte jeres forenings/organisations NemID.
Personlige NemID kan ikke anvendes til oprettelsen. 
 

Send en mail til jeres kontaktperson i Nordea-fonden (se info i jeres uddelingsbrev), når I har oprettet ansøgerprofilen: Så kobler vi jeres ansøgning til profilen.

 

Har du spørgsmål til din ansøgning, så login på vores ansøgningsmodul under ’Dine ansøgninger’.

 

 

Vi ser frem til at møde mange af jer i november.

 

 

Venligst,  
 

Marianne Løth Pedersen 
Kommunikationsmedarbejder

 

D: 4070 3794 
T: 4060 3040 
mlp@nordeafonden.dk

 

Nordea-fonden 
Heerings Gaard 
Overgaden neden Vandet 11 
1414 København K

 

nordeafonden.dk 
facebook

 

https://ansogning.nordeafonden.dk/
http://ansogning.nordeafonden.dk/TAS_Dashboard_Prod/Login
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