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FORBUNDSANALYSE DMgU

Kære deltagere i miniseminar
På de følgende sider vil i blive præsenteret for en række data om minigolf inden for fire kategorier:
 Medlemmer
 Organisation
 Økonomi
 Frivillighed
Alle informationer stammer fra de tal i som forbund eller jeres foreninger selv har indberettet til medlemsregisteret og til
frivillighedsundersøgelsen. Louise og jeg har gennemgået de fire kategorier og prioriteret nogle nedslag, som vi mener giver
god mening at tage afsæt i når vi skal lave en SUMO analyse efterfølgende.
SUMO analysen kortlægger i kort form de: Styrker, Udfordringer, Muligheder og Opmærksomhedspunkter i ser i forbundet
Forbundsanalysen skal ses som et oplæg og forberedelse til SUMO analysen sammen med den viden og erfaring i har i
forbundet med afsæt i jeres strategier og viden fra udviklingsprojekt og den spørgeskemaundersøgelse som Louise har stået
for.
Alt dette skaber grundlag for jeres udvælgelse af strategisk arbejde frem mod den endelige udvælgelse af jeres strategiske spor
i en aftale med DIF.
God læselyst og på gensyn til miniseminaret!

Medlemmer

Størrelse 2015:
 1986 medlemmer, 23 foreninger
Geografi:
 Syddanmark 761 medlemmer i 10 foreninger, Sjælland 692 medlemmer i 3 foreninger, Hovedstaden 310
medlemmer i 5 foreninger, Nordjylland 133 medlemmer i 1 forening, Midtjylland 90 medlemmer i 4 foreninger
Køn og alder:
 57 % af medlemmerne i aldersgruppen 25 og op
 70 % mænd, 30 % kvinder

Spørgsmål til medlemmer:
 Hvilke refleksioner giver data i forhold til vækst og geografi?
 Hvilke overvejelser i forhold til køn og alder i et fremtidigt perspektiv?
Organisation
Kønsfordeling hos bestyrelsesmedlemmer.

Spørgsmål til organisation:
 Her har jeg aftalt med Louise at vi tager udgangspunkt i et organisationsdiagram over DMgU
 Hvordan er organiseringen i udvalg og kredse i forbundet?
Økonomi:

DMgU

Indtægter fra DIF og andre indtægter:

Alle specialforbund

Udgifter 2015:

Administration: 230.000 kr.
Bredde, udvikling: 755.000 kr.
Eliteaktiviteter: 108.000 kr.
Mødevirksomhed: 86.000 kr.
Spørgsmål til økonomi:
 Fordelingen af midler i forbundet?
 Andelen af tilskud fra DIF til forbundet?
Frivillighed:

DMgU

Under frivillighed vil Louise fremdrage nogle data fra spørgeskemaundersøgelsen der er sendt ud til klubberne. Desuden vil vi
også runde forbundets frivillighedsstrategi.

Spørgsmål til frivillighed:
 Refleksioner over alder- og kønsfordeling blandt frivillige trænere og ledere?




Status på forbundets frivillighedsstrategi?
Hvad siger spørgeskemaundersøgelsen?

