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Input til Rekruttering og fastholdelse af frivillige 

Spot på Visbys potentialer 

 
Dato Placering Input Interaktioner 

13.12.20 Visby Frivillige 
Brandværn 

Visby Frivillige Brandværn vil også være med til at sætte spot på Visby. 
Med en brandstation i byen er det med til at give tryghed for byens bor-
gere. Der er pt. 22 brandfolk i Visby, som er klar til at rykke ud, og alt er 
på frivillig basis. Så kig forbi, hvis du går med en brandmand i maven, så 
vi også fremover har et brandværn. Alle er velkomne. 

input via mail 

13.12.20 Visby gamle 
skole 

Efter skolen blev lukket, blev der brugt mange frivillige kræfter på at 
opnå det, vi i dag har i bygningen. Ja, det blev til et fælleshus med Bør-
nehus, spejder, idræt for alle, aktivitetseftermiddag mm. Vigtigt med et 
sted, hvor vi kan mødes. Ja, så fik vi samtidigt en ny brandstation. Tak til 
alle frivillige, som er med til at gøre det muligt. 

47 likes 
2 kommentarer 

 

Interview af lokale aktører 
 
Hvordan skaffer vi flere arbejdspladser til Visby-området? 

Arbejdspladser er med til at sikre folk i de frivillige foreninger. 

 

Hvordan får vi involveret de unge i driften af byens foreningsliv? 

Hvor starter sammenhold? Hvor starter fællesskabet? Har vi fællesskaber, som er interessante for de unge? 

Hvad kunne motivere de unge til at deltage i et fællesskab? 

Tanke: hvis vi lavede et Børneråd i Visby, så kunne de – med støtte fra voksne – samle penge ind til noget, 

de gerne vil have. De kunne måske drive et loppemarked…. 

 

Hvordan får vi involveret flere voksne i driften af byens foreningsliv? 

Opsøgende arbejde i forhold til frivillighed, sparring og følordning for trænere/frivillige, sociale fællesskaber 

for de frivillige 

 

Hvordan sikrer vi stor opbakning til de aktiviteter, der iværksættes? 

Der er meget fællesskab i de fælles aktiviteter; både for dem, der deltager og ikke mindst for dem, som er 

med til at arrangere det/hjælpe med at forberede/stille op osv. 

 

LUP-møde med arbejdsgruppen Visby Kultur- og Aktivitetscenter  

25. august 2021 

 

Demografi-oversigten i udkastet til LUP viser, at befolkningstallet i Visby fortsat falder. Den aktuelle fortæl-

ling siger, at der er mange børn i Visby, men formentlig er der blot tale om en ”tidsbegrænset top” foranle-



2 
 

diget af en fasttømret årgang, der har stiftet familie i Visby. Prognosen viser, at der fremover vil være få 

unge og mange gamle i byen. De voksne i børnefamilier vil typisk tage ansvar for aktiviteter, hvor deres 

egne børn deltager, men også i disse foreninger kan det til tider være vanskeligt at skaffe frivillige. 

 

 

 

LUP-møde med bestyrelsen for Visby Frivillige Brandværn  

2. september 2021 

 

 

 

Den ”brændende platform” for VFB er at sikre foreningens fremtid. Der er fokus på rekruttering, ikke kun i 

Visby, men generelt indenfor det frivillige brandværn. 

Der skal minimum være 15-20 aktive brandmænd/k i Visby for at VFB kan fungere. Der er krav om at VFB 

stiller med minimum 4 personer til en udrykning. Det kan VFB sagtens efter kl. 16.00, men det kniber i dag-

timerne. 

 
Derfor er det vigtigt for VFB, at der er arbejdspladser i Visby og tæt på Visby, således at de aktive brandfolk 

hurtigt kan komme til stationen og rykke ud ved en brand. 

 

VFB ser det som en stor fordel at Visby Lokalråd byder nye/tilflyttere personligt velkommen, da det giver 

mulighed for en dialog om hvem de nye er, alder, hvad de arbejder med og hvad de interesserer sig for osv. 

Tanken er her, at der er mulighed for, om ikke at rekruttere, men så så frø, sikre kendskab og orientere om 

VFB og de andre foreninger i byen. 

 

VFB bidrager talstærk omkring Visby Byfest og ellers “lidt i det skjulte”, hvor de gerne stiller op med øl og 

sodavand for at tjene en skilling til deres egen kasse. 

VFB er også den primære del af støtteforeningen til VFB, Spejder og VIF, i form af teltudlejningsdelen. 

 

LUP-møde med bestyrelsen for Visby Idrætsforening  

4. oktober 2021 

 

 

 Ingen planer om nye idrætsaktiviteter. Idrætsforeningens nuværende størrelse er passende. Der er 

så mange børn, at hold vil skulle deles, hvis der kommer flere til, og det vil være en stor udfordring 

at skaffe flere (frivillige) trænere.  

 Rekruttering og fastholdelse af gode trænere og andre frivillige er afgørende. Trænerne er primært 

forældre til børn i foreningen, og der er dermed et stort tidspres på børnefamilierne. Det er besty-

relsens opfattelse, at mange unge og voksne er betænkelige ved at skulle forpligte sig til en fast, 

ugentlig træningssession. Man vil kunne omprioritere sin tid med kort varsel, når muligheden for 

noget sjovere eller mere interessant byder sig, men for børnene (og de andre hold) er kontinuitet 

vigtig. De unge kan fastholdes, mens de går i folkeskolen, men når de starter på ungdomsuddannel-
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ser, bliver de optaget af andre ting.  

Overvejelser om løsninger 

- tydeliggøre, hvad træneropgaven indebærer. At man ikke står alene, men kan tilbydes kur-

ser og sparring fra trænerkolleger. At der eventuelt er udarbejdet et program af en anen 

træner, man blot skal følge. 

- informere om, at frivilligt trænerarbejde for de unge er et plus på CV’et 

- rekruttere ”bedsteforældre” til at hjælpe med småopgaver, som ikke decideret er en del af 

træningen: følge børn på toilettet, trøste og opmuntre, opstilling og indsamling af redska-

ber mv. 

- i højere grad vise anerkendelse af trænerne: ros på Facebook; sætte spot på de enkelte 

trænere med en personlig fortælling om, hvorfor de er trænere; spisning og fest ved års-

afslutning o.lign. 

- skabe sammenhold og fællesskab i trænergruppen ved at understøtte fælles aktiviteter 

 Rekruttering og fastholdelse af trænere/frivillige er en udfordring for mange foreninger, og dermed 

også et muligt fælles indsatsområde. 

  Idrætsforeningen møder alle borgere, når de går fra hus til hus for at tegne støttemedlemsskaber, 

og der har de også mulighed for en snak med potentielle frivillige. 

 

Borgermøde i Visby Forsamlingshus 

 

Styrkelse af aktiviteter og fællesskaber 
 

Aktivitet og prioritering 
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kommentarer 

Rekruttering af frivillige  
(ledere, trænere, og Brandværnet) 

1 2   

Der er mange børn pr. træner. 
Der bør være fokus på alle frivillige, også til 
Brandværnet. 
Tilkøb af trænere til fodbold (U12) 

Samarbejde på tværs 
1 1   

Er vi generelt gode til.  
Lokalrådet som bindeled. 

Nye organisationsformer 
1    

Det synes vi ikke, vi har brug for. 
Ikke så meget ledelse, flere hænder. 

Rekruttering til Brandværnet 

   x 

Mangel på frivillige. Kræver arbejdspladser. Sikre 
tilflyttere samt arbejdspladser i byen. Det er 
svært at finde nye, især i dagtimerne. En mulig-
hed for uddannelse? 

 


