
Til foreninger, organisationer, kommuner 
ildsjæle og andre fællesskaber: 

Fondskonference i 
Trekantområdet

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

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 16-21,  
Sportscenter Danmark - Vejen Idrætscenter, 
Petersmindevej 1, 6600 Vejen 



Fondskonference 2023

Program
16.00 

Modtagelse og kaffe. 

16.30 

Velkomst: Præsentation af programmet og praktiske oplysninger. 

16.45 

Oplæg i plenum v/ Peter Wissing, fra Wissing Sustain

Peter Wissing kickstarter konferencen ved at pege på, hvad det er 

foreningerne, kommunerne samt fondene mangler hos hinanden for at  

nå i mål med verdensmål nr. 11: ”Bæredygtige byer og lokalsamfund.”

17.15-20.00 

Besøg en stand, før en samtale om dit projekt med fondene, vælg et  

oplæg og/eller skab netværk. Se liste over oplægsholdere og stande  

på de næste sider. Imens er der forplejning. 

20.15-20.45 

Oplæg i plenum v/Jeppe Kristensen fra Region Syddanmark og  

Lewe Kuhn fra Interreg 6A. Hør om den regionale udviklingsstrategi  

og Interreg Deutschland-Danmark samt hvordan Region Syddanmark  

og Interreg arbejder med bæredygtighed og FN’s verdensmål inden for 

regional udvikling?

20.45 

Tak for i dag. 

Tilmelding senest den 14. februar 2023 på  
www.billund.dk/fondskonference 

http://www.billund.dk/fondskonference


17.15-17.45: Spor 1

Realdania V/
Projektchef Ditte 
Marquard Jessen
Hør om den filan- 
tropiske forening  
Realdania og  
Realdanias filantropi-
ske strategi.

Slots- og Kultur-
styrelsen/Creative 
Europe
Hør om Europa-Kom-
missionens kultur-
støtteprogram, som 
blandt andet giver 
økonomisk støtte til 
kulturprojekter på 
tværs af de euro-
pæiske lande og til 
udvekslingsophold for 
kunstnere og kreative.

Friluftsrådet
Kom og hør om 
Friluftsrådets til-
skudsmuligheder 
inden for friluftsliv og 
naturforståelse, og se 
eksempler på tidligere 
støttede projekter.

Nordea-fondens 
tilskudsmuligheder
Nordea-fonden støt-
ter gode liv og gerne 
projekter, der styrker 
fællesskaber i lokal-
samfundet.  
Bliv klogere på din for-
enings muligheder for 
støtte og få konkrete 
råd til hvordan I griber 
ansøgningen an.

17.45-18.15: Besøg stande – se bagsiden af programmet for standoversigt

18.15-18.45: Spor 2

Crowdfunding 
v/Michael Eis fra 
Booomerang 
Kom og hør hvordan 
man ved hjælp af sit 
netværk rejser penge 
til sine projekter og 
gode idéer.

Inspirationscase: 
Bæredygtige lokal-
samfund Middelfart
Middelfart Kommune 
modtog tilskud fra 
Erhvervsstyrelsens 
landdistriktspulje til 
udvikling af Bæredyg-
tige Lokalsamfund – 
et projekt i 4 forskelli-
ge lokalsamfund, hvor 
lokalbefolkning sidder 
om bordet med politi-
kere og forvaltningen.

Inspirationscase:
Miyawaki-skov i 
Haderslev
Et inspirationsoplæg
om tilblivelsen af en 
miyawaki-skov i Ha-
derslev, som optager 
40 gange så meget 
co2 som en alminde-
lig skov under opvæk-
sten. Hør hvordan et 
grønt nabofællesskab 
har søgt fondsmidler 
og om vejen dertil. 

Inspirationscase: 
Fælles nyttehave 
i Sdr. Omme/Filskov
Kom og hør et inspi-
rationsoplæg fra Sdr. 
Omme/Filskov 4H, der 
i samarbejde med de 
lokale spejdere i Sdr. 
Omme har søgt mid-
ler til en fælleshave i 
byen, hvor de nu har 
mulighed for benytte 
egen nyttehave mv. til 
deres arbejde i 4H.

18.45-19.15: Besøg stande – se bagsiden af programmet for standoversigt

19.15-19.45: Spor 3

Tuborgfondet
v/Mikkel Sander
Hør om Tuborg- 
fondets støtte til  
unge og ungeorga-
nisationer inden for 4 
indsatsområder:
•  Arbejdsmarked - fra 

ungdomsliv til ar-
bejdsliv

•  Entreprenørskab – 
rum for grønne idéer

•  Demokrati – næste 
generations stemme 
og deltagelse

•  Kreative Erhverv – 
vækstlag i rytmisk 
musik.

Velliv Foreningen
Velliv Foreningen 
støtter lokale initiati-
ver, der styrker den 
mentale sundhed og 
modvirker udfordrin-
ger som ensomhed, 
angst og depression 
med op til 60.000 kr. 
Hør om mulighederne 
og få eksempler på 
tidligere støttede pro-
jekter.

Underværker
Brænder du for at 
skabe livskvalitet, nye 
aktiviteter og nye mø-
desteder dér, hvor du 
bor? Og vil du være 
med til at fremme 
fællesskabet i de byg-
ninger og byrum, der 
omgiver dig? Så kan 
du søge Realdanias 
kampagne Undervær-
ker om støtte og gøre 
idéen til virkelighed. 
Kom og hør om hvad 
du kan søge til, hvem 
der kan søge og hvor-
dan du kan søge.

Lokale- og Anlægs-
fonden
Fondens tilskuds- 
muligheder inden 
for bygge- og an-
lægsprojekter med 
fokus på bæredygtig 
byggeri.



Stande

Fonde
Realdania
Underværker
Lokale- og Anlægsfonden
Nordea-fonden
Friluftsrådet
Velliv Foreningen
Kulturstyrelsen/Creative Europe

Fundraising-virksomheder
Fonde.dk / Fundraiseren.dk 
Grant Manager 
Aktiv Fundraising Aps / Fundraising Media ApS
Booomerang 
PrimusMotor 

Andre
Place2Book, LAG Billund-Vejen, LAG Haderslev 

Kommunerne 
Fundraisere og kommunale støtteordninger m.fl. 

Fondskonferencen 2023 arrangeres af:

Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart og Vejen Kommuner.


