
Historien om nogle glade mennesker
(Det 18. Danske Akademi)

"Vi vil være det førende 
netværk for unge 
handlekraftige mennesker, der 
tager ansvar og gør en positiv 
forskel for sig selv og 
samfundet".

~1.000 medlemmer i DK

~200.000 på verdensplan



Historien om nogle glade mennesker
(Det 18. Danske Akademi)

• Nyttemål
– Rugeplads for den nationale ledelse i løbet af de næste 1-3 

år

– Skabe grundlag for at næste års nationalpræsident kan 
sætte sit hold

• Produktmål
– Afholde et fire dages intensivt internatkursus med fokus på 

personlig og ledelsesmæssig udvikling med et budget på 
35.000 kr. samt en maksimal deltagerbetaling på 2.000 kr. 
inden den 20. august 2011 for JCI medlemmer med 
potentiale til at gøre en positiv forskel for sig selv og JCI i 
årene fremover



Jeg mener det var et projekt, fordi:

• Det var et klart defineret mål

• Det var tværorganisatorisk

• Det et hold for at få det til at ske

• Der var en tidsmæssig og en budgetmæssig 

begrænsning



For mig var det et type 2 projekt
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Type 2
Produktudvikling

Type 4
Forskning/org

Ja Type 1
Ingeniør

Type 3
Software

Ja Nej

Er målene veldefinerede?



Makro organiseringen var nem

Styregruppe

PL (Dann)

Projektgruppe

National-
præsident

Direktion

Syd DK

Afd 1 Afd 2 Afd 3 Afd 4

Midt Nord Sjælland Kbh

Deputy
President

Eksterne



Projektets egen organisering var 

defineret af opgaverne (det kommer vi til)

SG

PL

Forplejning

Deltager 1

Deltager 2

Træning

Ass coach

Ekstern 
lead

Venue
Skaf 

deltagere
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? Resurser i en frivillig 

organisation



Hvem påvirker og påvirkes af projektet
(Metode 1 - koordinat)

De Danske Medlemmer

Den Jyske Budget Mafia

Deputy President

Projektdeltagere



Cost/Benefit analysen er svær når det 

er non-profit

• Ikke muligt at kvantificere i 

kroner.

• Kan måles få måneder efter: er 

der et nationalt team for 2012

• Kan måles mange år efter: var 

der en mindre medlemsafgang 

og var de mere aktive 

efterfølgende?

• Foreningen bidrager med 

35.000,- kr.

• Dertil den tid der investeres og 

eventuelle sponsorater (regnes 

ikke med her, men er naturligvis i 

selve budgettet)



Klassisk fire faset model

Etablering

• Projektet bliver startet 
på en national kongres 
hvor projektlederen 
(Academy Manager) 
vælges til posten

• Deputy President
(styregruppeformand) 
vælges ligeledes

• Budgettet fastlægges 
ligeledes der

Foranalyse
Konceptudvikling

• Udarbejde plan for 
træningen (herunder 
konkret budget)

• Udarbejde plan for 
venue (koordineret 
med de øvrige)

• Udarbejde plan for 
forplejning 
(koordineret med de 
øvrige)

• Fastlåse budget –
herunder øvrige 
indtægter

Implementering
Gennemførsel

• Indgåelse af 
nødvendige aftaler 
baseret på foranalysen

• Eventuelle tilpasninger 
af budgettet hvor 
nødvendigt (de 
kommer vi til)

• Afholdelse af 
aktiviteten

Aflevering

• Projektevaluering 
gennemføres og 
overdrages til 
organisationen

• Det nationale 2012 
vælges på 
nationalkongressen



Projekttrekanten

Tid
• Deadline for projektet lå fast. Inden for 

de rammer var der fleksibilitet til hvornår 

det skulle afholdes

Kvalitet
• Intet klart kvalitetsmål, men høje 

forventninger

Resurser
• Tilskud fra foreningen lå fast

• Tid fra projektdeltagere er gratis og 

uendelig

• Uanede (uudnyttede) muligheder for 

andre indtægter


