
----------  
Fra: Sabine Christensen  
Sendt: 5. juli 2013 12:27 
Til: Martin Albertsen 
Emne: VS: 200808136-57 - Fundraisingindsats i forvaltningerne 
  
Hej Martin 
Du sagde på sidste p-møde, at direktionen havde behandlet dokumentet, men hvad var det nu, der 
konkret kom ud af det? Hvordan følges der op på det? 
Venlig hilsen 
  
Sabine Christensen 
Fundraiser/udviklingskonsulent 
  
 
    
Staben 
Østergade 11 
5500 Middelfart 
www.middelfart.dk 
  
---------- Videresendt meddelelse ---------- 
From: Martin Albertsen <Martin.Albertsen@middelfart.dk> 
To: Sabine Christensen <Sabine.Christensen@middelfart.dk> 
Cc:  
Bcc:  
Date: Mon, 8 Jul 2013 10:22:36 +0200 
Subject: SV: 200808136-57 - Fundraisingindsats i forvaltningerne 
Du fortsætter dit gode arbejde. 
Referatet lyder som følger: 

27. Fundraising 
Staben har udarbejdet vedlagte notat om fundraising indsatsen. 
  
Direktions- og chefgruppen skal drøfte om det billede notatet skitserer er korrekt og i givet fald, hvorfor. 
  
Vedlagt: 
- Notat om fundraising 
  
HL: vi søger med arme og ben så meget som vi overhovedet kan. Det kræver meget store ressourcer og 
meget faglighed at søge disse puljer. 
  
LH: Det kniber med at få forankret projekterne, når der ikke er penge til at tiltagene kan videreføres. Så 
giver det ikke meget mening. 
  
HL: Der er en kæmpe udfordring i at gå fra udvikling til drift. 
  
JK: Der lægger også altid en medfinansiering og det kommer fra forvaltningerne selv. Hvor skal vi skaffe 
de penge fra? Det er rigtig svært. Det er nemt at få mange gode idéer, men vi skal have ressourcer til at 
bære dem igennem. Pilen peger altid på en selv. 
  
PR: Det er en ressourcediskussion. 
  
SV: Budskabet er, at hvis vi skal kunne søge flere puljer skal der være mere mandskab og nemmere 
adgang til medfinansieringsmidler. 
  



CFL: Der er et hav af muligheder, vi kan søge. Men det vi har lige nu er alt rigeligt. Det er ikke et mål i sig 
selv at være med. Så skal vi have nogle folk, der kan arbejde med det. 
  
MH: I Vejle søgte vi kun til metodeudvikling for det kunne forankres umiddelbart. Er fascineret af en 
tankegang om risikovillig kapital, hvor vi låner penge af en privat fond. 
  
PW: Vi skal kun søge penge til noget, vi kan idriftsætte efterfølgende. Så metodeudvikling eller noget, der 
kan erstatte noget andet. 
  
SV: burde vi kæmpe for, at vi får en medfinanseringspulje, som vi kunne bruge af? 
  
MA: god ide med pulje, men der skal også være luft i fagforvaltningerne til at de kan gribe boldene 
  
CFL: hvis vi virkeligt vil arbejde med noget, vil det være spændende med projektansættelser i 
fagforvaltningerne. 
  
LH: Vi kan godt finde egenfinansiering – det har været driften, der har været problemet. 

  
  
Venlig hilsen 
	 
Martin Albertsen 
Stabschef 
  
 
	


