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Seniorcity 2020 
 

Baggrund 

 

En gruppe frivillige har henvendt sig, fordi de vil lave Seniorcity i 2020 på Vork. De ønsker, at det bliver et 

forbundsarrangement. 

De er kommet frem til, at det optimalt skal ligge 11.-17. Juli 2020. Det vil altså sige lørdag til fredag (Uge 29) 

De har reserveret uge 28-29-30 i kalenderen, så har de både tid til opbygning og nedtagning. 

Ind til videre har følgende personer sagt ja til at sidde i udvalget: 

Steffen Kaa 

Lene Nielsen 

Emma Samuelsen 

Emma Thoftgaard 

 

Det at det bliver et forbundsarrangement har bl.a. følgende konsekvenser: 

- Arrangementet kan nå længere ud og er legitimeret 

- Både grafisk arbejde, kommunikation og annoncering sker fra vores eget kommunikationtsteam 

- Der bruges flexbillet og den viden, vi får gennem dette kan bruges senere 

- Der vil være budgetopfølgning og regnskabshjælp 

- Der vil i øvrigt være stor mulighed for sammenhæng og sparring på tværs i organisationen 

 

Indstilling 

 

FU indstiller til HB, at bilaget drøftes og Seniorcity 2020 godkendes som forbundsarrangement 

 

Ideen 

 

I en mail pr. 18/1 2019 skriver Steffen Kaa, initiativtager i et vedhæftet bilag: 

 

Til rette vedkommende 

 

I 2008 blev der afholdt Seniorcity på Vork. Det var i mange år Jesper ’Smeden’ Pedersens drøm at afholde endnu en 

Seniorcity. Da han i 2016 gik bort, havde han nået at lufte ideen for nogle få, men ideen gik desværre alligevel bort 

sammen med ham. Nu er ideen dog alligevel spiret i en lille gruppe mennesker, og den er efterfølgende blevet luftet 

for en håndfuld mennesker som kunne være relevante at have med på holdet.  

 

Vi har indtil nu kun oplevet god stemning og masser af opbakning omkring projektet. Ideen er at bruge samme 

koncept som i 2008, hvor deltagerne fra dag til dag selv kan vælge deres aktiviteter. Der skal hver dag udbydes 

forskellige tilbud og ture, som deltagerne kan melde sig til. For at udvide aktiviteterne og mulighederne, opfordrer vi 

de ledere, der deltager, til også at udbyde aktiviteter eller workshops, så også deres evner bliver inkluderet. 

Ligeledes vil der også fra vores side blive udbudt aktiviteter og workshops kun for ledere, så også de kan få en 

masse oplevelser og ideer med hjem i kredsene.  

 

Den overordnede idé med lejren er at skabe et fællesskab mellem seniorer på tværs af landets kredse. Noget som 

ellers er forbeholdt arrangementer som seniorkurserne. Vi vil give alle landets seniorer og deres ledere mulighed for 
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at mødes og få den helt specielle seniorstemning som seniorcity på landslejren får frem i folk. En sjov og legende 

uge hvor både seniorerne og lederne får en masse gode oplevelser og ideer med hjem i rygsækken.  

 

Inden vi påbegynder den store planlægning, vil vi selvfølgelig gerne tage temperaturen hos forbundet. Vi håber på 

at FDF også kan se mulighederne i en Seniorcity2020, og ønsket er at vi kan gennemføre det som et 

forbundsarrangement.  

 

Med Venlig Hilsen Steffen Kaa 

 

 

Tidsplan 

 

I.a.b. 

 

Kommunikation 

 

I.a.b.  

 

Økonomi 

 

Seniorcity er et arrangement, der skal gå i nul. Forbundet bærer eventuelt overskud eller underskud. 

 

Bilag 

 


