
 

 

 

 

 

 

  Fælles strategi for 
Crowdfunding og Crowdlending sammen med 

fundraising 
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Stratetisk Crowdfunding og Crowdlending 
Stratetisk crowdfunding og crowdlending bør være en del af forvaltningernes og afdelingerne daglige kultur i 

Vesthimmerlands Kommune. Den stratediske crowdfunding og crowdlinding skal ses som et supplement til den 

planlagte fundraising strategi og -guide, som Vesthimmerlands Kommune, med succes, har gennemført siden 

2008. 

 

Stratetisk crowdfunding og crowdlending er sammen med fundraising udgangspunkt og danner grundlag for 

supplements værktøj, der kan anvendes i vækst og udviklings projekter, og kan inddrages i nye tiltag, ideer og 

udnyttelse af potentialer. 

  

Kultur- og Fritidsudvalgets besluttede de 13. september 2013  at indgå samarbejde om udvikling af 

Crowdfunding på Kultur- og Fritidsudvalgets område, da Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at sætte fokus på 

information i forbindelse med igangsættelse af projekter. Den 14. januar 2015 besluttede Kultur- og 

Fritidsudvalget at udvide crowdfunding med crowdlending, som endnu et supplement til i ”værktøjskassen”. 

 

Statistisk skal disse 2 nye værktøjer tilbydes iværksættere, ildsjæle og mindre virksomheder i Vesthimmerlands 

Kommune, og ske i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, HIMUR (Himmerlands Udviklingsråd), LAG-

Jammerbugt-Vesthimmerland og Væksthus Nordjylland og markedsføres sammen som et kommunal 

indsatsområde.  

 

Hvad er Crowfunding 
Crowd Funding består i al sin enkelthed i, at der lægges en videosekvens og meget kort projektbeskrivelse ud 

på en Crowd funding platform med angivelse af, hvor meget man gerne vil have i støtte og så kan private og 

virksomheder indbetale på sitet indtil målet er nået. Til gengæld kan de f.eks. få et gratis medlemskab og navn 

nævnelse på foreningens webside og evt. andet i samme retning. Udgangspunktet er ”noget-for-noget 

pricippet”. 

I Danmark er den største udbyder af crowdfunding www.booomerang.dk, og Vesthimmerland har i samarbejde  

med stifteren Michael Eis, at være med at lave fremstød og få markedsført kommunernes brug af crowdfunding 

som et supplementsværtøj i sin fundraisings strategi.   

På verdensplan er www.kickstarter.com  det største site, og fostre mange ideer fra iværksætter og mindre 

virksomheder. 

 

Vesthimmerlands Kommune har i et samarbejde med Langelands Erhvervs- og Turistforening igangsat en 

proces, hvorpå der skal gøres opmærksom på muligheden. Der er bl.a. oprettet en www.crowdfunding.dk. Som 

også findes på de sociale medier. Samarbejdet er det første af sin art i DK, og hensigten er at få sat gang i 

iværksætteriet i begge kommuner. 

  

Hvad er Crowdlending 
Det er en låneplatform beregnet til små og mellemstore virksomheder samt iværksættere, der har været i gang i 

en periode, som har udfordringer med at låne penge. Platformen udbydes og administreres af bl.a. firmaet 

Lendino.dk., som er Danmarks først Crowdlendingsplatform, der er godkendt af Finanstilsynet. Begrebet 

Crowdlending er megastort i bl.a. England og USA. 

 

I Danmark er der flere platforme, der administrer ordningen, og Vesthimmerlands Kommune har i dag kontakt til 

en af stifterne af www.lendino.dk , der udbyder og administrere platformen. Firmaet Lendino.dk., er Danmarks 

første Crowdlendingsplatform, der er godkendt af Finanstilsynet, og som samarbejder med 



 Side 3 

crowdfundingplatformen www.Booomerang.dk.  Vesthimmerland Kommune samarbejde med en af stifterne 

Andreas Christensen, om at være med til, at få markedsføring i gang i kommunerne i en kombination af 

crowdlending, crowdfunding og fundraising. 

 

Model 1: Udnyttelse af crowdfunding og crowdlending i borgerrettede ideer 
Begge begreber vil være ekstra værktøjer, der kan benyttes f.eks. I forbindelse med planlægning af 

borgermøder indenfor bl.a. byrumsfornyelse, byfornyelsesprojekter, legepladser i bymiljøet og på 

skoler/institutioner, kultur- og fritidsprojekter – altså der, hvor borgerne selv bliver inddraget omkring by- og 

udviklingsplaner for et område. I disse forbindelser kan kommunen præsentere disse værktøjer overfor 

borgerne, for at få sat gang i supplementsfinansieringer til et givet projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model 2: Udnyttelse af crowdfunding og crowdlending i virksomhedsrettede ideer. 
For mindre erhverv, iværksættere og ildsjæle skal denne model ses som ekstra værktøj til anskaffelse af 

finansiering og lån end fra pengeinstitutter og Realkreditinstitutioner, som ikke vil stille lån til rådighed bl.a. 

udvidelse af firmaet eller til udvikling af nye produkter, hvis de bor i yderområderne, hvor huspriserne i forvejen 

er lave.  For kommune vil det betyde negativ vækst, hvis disse ildsjæle og virksomheder må finde andre 

kommuner af bosætte sig i, hvor postnumrene har de rette cifre. Så flytter man i stedet andre steder hen, hvor 

låne mulighederne måske ser lysere ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markedsføring 
Der udarbejdes en køreplan i samarbejde med Booomerang.dk, Lendino.dk, HIMUR, Væksthuset og LAG 

Jammerbugt-Vesthimmerland for, hvordan SMV, iværksættere og ildsjæle kan gøres interesseret og blive 

Nyt produkt 
eller udvidelse 
af 
virksomheden 

Mangler finansiering 
til f.eks. udvidelse af 
virksomheden eller 

igangsæt af nyt 
produkt, men får 

afslag fra den 
finansielle verden 

Værktøj der stilles 
til rådighed i 
finansieringsproce
ssen 

Projektidé 
 

Borgerrettede ideer Værktøj, der 
stilles til rådighed i 
finansieringsproce
ssen 
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inspireret til at bruge disse værktøjer, som finansielle supplementer for at få finansiering til ideer , nye produkter 

og udvidelser, der kan skabe vækst og nye arbejdspladser i Vesthimmerland og blandt øvrige interesserede 

kommuner. 

En af metoderne kan være etablering af seminarer og/eller konference om brug af crowdfunding og 

crowdlending som alternative finansieringsmuligheder og som supplement til fundraising. Som 

oplægsholdere/inspiratorer vil det bl.a. være Michael Eis fra Booomerang.dk, Andreas Christensen, Lendino, 

evt øvrige udbydere af begge typer platformer, Lotte Jensen fra firmaet Up Front Europe, Væksthuset og evt fra 

Erhvervsministeriet eller anden relevant ministerium. 

 

Markedsføringen skal gerne føre til, at andre Væksthuse, LAG´ere og SMV også bliver inspireret til at bruge 

metoderne. 
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