


Velkommen til 
Kyst kick off-møde



Program

16.00-16.15 Velkomst og intro 
16.15-17.15 Netværksøvelse 1
17.15-17.30 Kort pause med let forfriskning 
17.30-18.25 Information fra Nordea-fonden 
18.25-19.10 Aftensmad & pause 

Fotografering af alle projekter
19.10-19.55 Netværksøvelse 2 – vælg ét emne
19.55-20.00 Afrunding & tak for i dag 



Netværksgrupper  
Runde 1

1. Naturformidling Henning
2. Vinterbadning Henrik
3. Badebroer Marie
4. Surf & SUP Michala
5. Både Thor
6. Vand- og strandaktiviteter Marianne



Projektopfølgning 
Nordea-fonden



Projektopfølgning i Nordea-fonden

• Hvem?
• Hvad er projektopfølgning?
• Hvorfor gør vi det?
• Hvordan gør vi det?



Hvem?

Fire områder – fire projektchefer –
fire projektkonsulenter

Jeres kontaktperson i forbindelse med 
Projektopfølgning:

 - Projektets fremdrift
 - Tidsplaner
 - Justeringer
 - Udbetalingsanmodning
 - Evalueringer m.m.

Anna
amk@nordeafonden.dk

Michala
mb@nordeafonden.dk

Thor
tb@nordeafonden.dk

Lene
lrj@nordeafonden.dk



• Projektopfølgning ≠ styring

• ”Projektet skal gennemføres
 som beskrevet” + betingelser.

• Justeringer er en del af alle projekter =
 en del af projektopfølgningen.

• ”Hvordan håndteres ændringer i projektet?”


Projektopfølgning i Nordea-fonden?



Hvorfor
• Pulje
• Netværk
• Læring – hvad virker?
• Kommunikation
• Kontrol – bliver projektet eksekveret som beskrevet i 

ansøgningen?



Hvordan gør vi det?

• Dialog om væsentlige ændringer
• Kontaktperson



NEM ID

• Brug foreningens NemID
• Hvis ansøgning ikke er oprettet med

NemID ! Login med NemID og kontakt
Projektkonsulent



Udbetalingsanmodning



Udbetalingsanmodning

En eller to rater?
• en rate ! raten udbetales, når slutregnskab og 

slutrapport er modtaget
• To rater ! sidste rate = 20%, udbetales når 

slutregnskab og slutrapport er modtaget. 

Send ind via Nordea-fondens hjemmeside (klik på Dine 
ansøgninger)



Afrapportering & slutregnskab
Sendes samlet

AFRAPPORTERING
Hvorfor?
– Formel afslutning af projektet og oversigt over projektets resultater.

Hvornår?
– Tommelfingerregel er max 2 måneder efter projektets afslutning.

Hvordan?
– Indsend skabelon via Nordea-fondens hjemmeside (klik på Dine ansøgninger)

REGNSKABSAFLÆGGELSE
– Ingen fast skabelon. Brug god regnskabskik. 
– ingen krav om Revision.



Afrapportering & slutregnskab



?





Hvorfor kommunikation?
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• Almennyttige midler ! komme mange til gode
• Kæmpe potentiale (over 450 medieklip)
• Inspirere andre
• Skabe og øge kendskab til jeres projekt og aktiviteter
• Nå flere medlemmer og målgrupper
• Flere gode liv langs kysten



https://www.tv2fyn.dk/artikel/otte-fynske-kystprojekter-faar-del-i-fondsmillioner



Odense Sportsfiskerklub
”Vi glæder os vildt meget til at komme i gang og henvendelserne 
strømmer faktisk direkte ind, fra forskellige mennesker der har set 
mig på TV2 og i avisen. 
Vi er i en situation nu, hvor vi skal til at overveje hvor mange seniorer 
vi kan overkomme ad gangen, men det må komme an på en prøve. Vi 
skulle nødigt sige nej til nogen. 
Vi har kontakt til forskellige ældrecentre her i lokalområdet. Desuden 
har vi kontakter til de omkringliggende beboerforeninger.
Vi er i dialog med et par professionelle videofolk, som kan lave en 
introduktionsvideo for os. Den vil vi lægge ud på de sociale medier. 
Vi har igennem årene i vores Fiskeskole, haft nogle tætte forbindelser 
til både pressefotografer og journalister på Fyns Stifttidende. De 
venter kun på vi kommer igang og vi skal nok kontakte TV2 når vi 
søsætter projektet.” (Gerhardt Lund)



Medierne er ikke mætte endnu 
(over 450 medieklip)





Kommunikationsmaterialer

www.nordeafonden.dk/kystprojekter



Udnyt og øg jeres potentiale

• Kommunikativ indsats skal afspejle projektet, 
ressourcer og kompetencer

..men alle støttede kystprojekter har et kommunikativt 
potentiale, der skal udnyttes! 

• Find hjælp i kommunikationskittet



Kommunikationsplan
• Handleplan
• Medier
• Målgrupper
• Samarbejdspartnere
• Værktøj til jer
• Løbende opdatering
• Ikke for fondens skyld!
• Eksempler på web

• Runde 1: 
• Runde 2: 28/11



Målgrupper



Platforme
• Tænk på jeres målgrupper
• Brug de klassiske metoder
• Tænk kreativt
• Brug jeres medlemmer
• Brug jeres samarbejdspartnere



Tips
• Gem alle kontakter
• Lav forarbejdet for journalisten
• Tag @Nordeafonden
• Find på anledninger

• Nytårsvinterbadning
• Tag-en-ven-med
• Begynderaktiviteter
• Åbent hus
• Rundvisning



Marianne Løth Pedersen
mlp@nordeafonden.dk
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Opsamling af erfaringer fra
Nordeafonds-projekterne

‘Kysten er Klar’

Anton S. Olafsson
Berit C. Kaae
Københavns Universitet



Hvem er vi?

Berit C. Kaae, Seniorforsker
Arbejder med undersøgesler
og kortlægning af
havfriluftsliv og turisme.
Havplanlægning
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Anton Stahl Olafsson, lektor
Underviser i friluftsliv
Arbejder med GIS i forhold til
havfriluftsliv og turisme.



Vores viden omkring hav- og kystfriluftsliv kan
måske inspirere jeres projekter
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www.havfriluftsliv.dk

https://www.facebook.
com/Havfriluftsliv/



Link:

http://ign.ku.dk/formidling/publi
kationer/rapporter/
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Læs mere om 
vores
undersøgelser



Tekst starter uden 

dato og ”Enhedens 

Formålet med at følge jeres projekter
Formålet er at følge jeres projekter og indsamle erfaringer om 
projekternes gennemførelse.

• Hvordan har projekterne formået:
• at styrke fællesskaber i lokalsamfund
• at involvere frivillige og engagere lokale borgere
• at indeholde aktiviteter der kommer mange til gavn og er tilgængelige for 

mange. 

• Hvad er gået godt, hvilke udfordringer har I haft undervejs?
• Hvordan har I taklet udfordringerne?
• Hvad har I lært og har I gode råd til andre, der skal lave 

tilsvarende projekter i fremtiden?

Enhedens navn Sted og dato



Tekst starter uden 

dato og ”Enhedens 

Hvordan kommer det til at foregå?

Enhedens navn

Baggrundsinformationer fra ansøgningerne om 
jeres projekter og hvad I vil etablere. 
Nordeafonden laver grupper af relativt ens
projekter.

Intro-møder (2018) 

Spørgeundersøgelse i november 2019 om jeres
erfaringer, udfordringer m.m.

Spørgeundersøgelse i oktober 2020 om jeres
erfaringer, hvor langt I er nået og jeres gode råd
til andre m.m.

Vi besøger en række projekter undervejs.

Sammenfatning af erfaringer i slut 2020



Tekst starter uden 

dato og ”Enhedens 

Hvad kommer der ud af det, og hvad skal
det bruges til?

Vi sammenfatte erfaringerne om hvad der 
fremmer og hæmmer udviklingen af
faciliteter/projekter og anbefalinger/gode råd til
andre projekter. (2020). 

• Rapport til Nordeafonden med opsamling af
viden og læring osv. Kan bidrage til fremtidige
uddelinger m.m.

• Kort pjece med anbefalinger/gode råd til andre
fremtidige projekter (slut 2020). Skal overføre
erfaringer til gavn for andre. Vi sender pjecen til
jer i slut 2020.

• Send gerne gode billeder (inkl. tilladelse)

Enhedens navn



Tekst starter uden 

dato og ”Enhedens 

Vi ser frem til at høre mere om 
jeres projekter og følge deres 

udvikling!

11/20/18Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU 
Dias 

37

For mere information

Berit C. Kaae bck@ign.ku.dk
Anton Stahl Olafsson     asol@ign.ku.dk 



Netværksgrupper  
Runde 2 – vælg selv

1. Nye medlemmer og målgrupper 
2. Turisme & attraktioner
3. Ny målgruppe: Børn og familier
4. Ny målgruppe: Unge
5. Foreningsudvikling



Aftensmad & fotografering

18.25-19.10 Aftensmad & pause 

18.25-18.40 Fotografering gruppe 1
(tjek jeres netværksgruppe)

18.55-19.10 Fotografering gruppe 2
(tjek jeres netværksgruppe)



Netværksgrupper  
Runde 2 – vælg selv

1. Nye medlemmer og målgrupper Henning
2. Turisme & attraktioner Henrik
3. Frivillige: Rekrutter og fasthold Marie
4. Ny målgruppe: Børn og familier Michala
5. Ny målgruppe: Unge Marianne
6. Foreningsudvikling Thor



Kom godt hjem
- Vi ses på kysterne

• Pose med kystkopper + håndbog
• Evaluering på mail
• Information på mail

Tak for i dag


