
CAFÉMØDE
U d v i k l i n g s p l a n e r  &  f u n d r a i s i n g

Trænger jeres projekt til en faglig gennemgang?

Mangler I hjælp til at komme videre med projektet?

Er der behov for at kende lovgivningen for jeres projekt?

Mangler I viden til at søge fonde?

HVOR

07

HVORNÅR

TILMELDING

TILMELDING

Tilmelding til fundraising kan ske til Kristine 

Gregersen krgr@varde.dk eller 7994 7861.

Tilmelding til den åbne café kan ske til 

Steven Hansen stev@varde.dk eller 7994 7435.

Onsdag den 7. december 

kl. 17.30 - 20.30 

Rådhuset Varde

Bytoften 2, 6800 Varde

Så kom til cafémødet. Aftenen henvender sig til alle inte-

ressenter, styregrupper og projektgrupper i de byer, der 

har udarbejdet udviklingsplaner.

ÅBEN CAFÉ

På cafémødet er der mulighed for at få rådgivning og spar-

ring på de konkrete projekter i jeres udviklingsplan. Følgen-

de fagområder vil bl.a. være til stede: Vej & Trafik, Plan og 

Byudvikling, Naturcenteret, Erhvervscenteret samt Kultur & 

Vækst. Dette tilbud fungerer som en åben café, hvor pro-

jektgrupper kan komme forbi til en snak i løbet af aftenen. 

Tilmelding nødvendig. 

FUNDRAISINGKURSUS

På cafémødet arrangeres der ligeledes et fundraisingkur-

sus, for dem som har lyst til at forbedre sine kundskaber in-

den for denne disciplin. Tag gerne et konkret projekt med.

Tilmelding nødvendig - ved tilmelding skal der oplyses by, 

forening (f.eks. en borgerforening) og mail, til oprettelse af 

login til www.fonde.dk 

Begrænset deltagerantal - 1-2 personer pr. udviklingsplan

PROGRAM

17.30 

Velkomst

I er velkommen til, at komme til den åbne café når I har 

lyst.

17.35 

Information om udviklingsplanerne

Kom og hør den foreløbige status på arbejdet med udvik-

lingsplaner samt  Plan og Teknikudvalgets pulje til projekter 

i udviklingsplanerne.

18.00 

Åben Café for projektgrupper

Få råd og sparring på projekterne

Fundraisingkursus for tilmeldte

1-2 personer pr. udviklingsplan

20.30 

Tak for i aften


