
Til foreninger, organisationer, kommuner,  
ildsjæle og andre fællesskaber: 

Fondskonference 2023  
i Trekantområdet

Konferencen finder sted i Vejen Idrætscenter  
den 28. februar 2023, kl. 16.00-21.00 

Bæredygtige byer og lokalsamfund – projektudvikling og fundraising helt  
nede på jorden.

Kom med til konferencen og hør om støttemuligheder til dine projektidéer 
• Få tips til fondsansøgninger 
• Mød mulige samarbejdspartnere 
• Få en snak med fonde om dit projekt 
• Hør om udviklingsmuligheder for foreninger og kommuner 

Formålet med fondskonferencen er at støtte og in-
spirere foreninger, landsbyer, lokale ildsjæle og kom-
munerne i deres arbejde med FN’s verdensmål nr. 11 
”Bæredygtige byer og lokalsamfund”. Bæredygtighed 
omfatter på vores konference både det miljømæssige, 
økonomiske og sociale aspekt af begrebet. 

Peter Wissing, fra Wissing Sustain kickstarter konferen-
cen ved at pege på, hvordan foreningerne, kommuner-
ne samt fondene kan samarbejde for at nå i mål med 
verdensmål nr. 11.

I løbet af eftermiddagen vil der blive holdt forskellige 
oplæg, hvor der kan hentes inspiration til ”Det bære-
dygtige projekt”, ligesom flere fonde, fx Nordea-fonden, 
Realdania og Lokale- og Anlægsfonden samt private 
erhvervsdrivende inden for fondsbranchen vil være 
repræsenteret med stande, hvor man kan få en ufor-
pligtende dialog om de mange støttemuligheder. Kon-
ferencen rundes af med et oplæg fra Region Syddan-
mark, der fortæller om den regionale udviklingsstrategi 
”Fremtidens Syddanmark” og hvordan den omfavner 
bæredygtighed.

Tilmeldingsfrist den 14. februar 2023
Tilmelding er nødvendig. Deltagelse koster 50 kr. 
pr. deltager inkl. kaffe, te og vand under hele arrange-
mentet, ligesom arrangørerne vil være vært ved en let 
anretning. Pengene bliver ikke refunderet ved afbud 
eller udeblivelse.

Find programmet, alt om tilmelding og andre praktiske 
informationer på: billund.dk/fondskonference

Yderligere informationer
Fredericia Kommune: Henrik Poulsen, Administrativ pro-
jektleder, tlf. 2259 5071, henrik.poulsen2@fredericia.dk
Middelfart Kommune: Sabine Christensen,  
Fundraising- og Udviklingskonsulent, tlf. 8888 5010, 
sabine.christensen@middelfart.dk
Haderslev Kommune: Dorte Lange, Koordinator,  
tlf. 3031 9177, doev@haderslev.dk
Billund Kommune: Lærke Noer-Møller, Frivilligheds- 
konsulent, tlf. 7972 7436, lnm@billund.dk
Kolding Kommune: Loke E. Petersen, Strategisk  
konsulent, tlf. 7979 1579, lokep@kolding.dk

Fondskonferencen 2023 arrangeres af:
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