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Resultater fra foreningsundersøgelse om konsekvenser i forbindelse med Corona. 

DIF og DGI gennemførte i perioden 1 – 14. april 2020  en foreningsundersøgelse blandt 
deres medlemsforeninger ift. til konsekvenserne af corona. Af foreninger i Norddjurs 
kommune har 49 ud af 99 foreninger besvaret undersøgelsen. 
 

Til orientering blev data indsamlet før bl.a. arrangementsforbuddet blev udvidet til den 

31. august 2020, hvilket betyder at dataene afspejlder foreningerne realiserede tab og 

forventninger ud fra det kendskab man havde i svarperioden. 

Idrætsforeningerne i kommunen estimerer at få et samlet tab på realiserede tabte ind-

tægter og forventede tabte indtægter på 4,9 mio. kr. Undersøgelsen nævner, at der i 

mange kommuner er 1-2 foreninger med meget høje tab. 

Nedenfor fremgår foreningernes svar: 

I hvilken grad er foreningens økonomi påvirket af corona-situationen? 

Kommune I meget høj grad I høj grad I nogen grad I lav grad Slet ikke Ved ikke 

Norddjurs 13,20% 13,20% 21,10% 26,30% 18,40% 7,90% 
 

Hvilket udsagn beskriver bedst foreningens nuværende tilstand i lyset af corona-situati-

onen? 

Kommune 
Foreningen er upåvirket 
corona-situationen 

Foreningen er ikke så hårdt 
ramt af corona-situationen 

Foreningen er 
hårdt ramt af co-
rona-situationen 

Norddjurs 7,90% 52,60% 39,50% 
 

 

 

 



 

 
2 

Hvilket udsagn beskriver bedst foreningens vurdering af den nærmeste fremtid? 

Kommune 

Foreningen vil kunne 
fortsætte sine aktiviteter 
uændret umiddelbart ef-
ter corona-situationen 

Foreningen vil i nogen 
grad være udfordret i 
forhold til at genoptage 
sine aktiviteter på 
samme niveau som før 

Foreningen vil i høj 
grad være udfordret i 
forhold til at genop-
tage sine aktiviteter 
på samme niveau 
som før 

Foreningen vil 
være i fare for at 
skulle lukke i den 
nærmeste fremtid 

Norddjurs 52,60% 36,80% 7,90% 2,60% 
 

Har I oplevet, at medlemmer har bedt om at få nedslag i kontingent eller kontingent 

retur? 

Kommune Ja Nej Ved ikke 

Norddjurs 26,30% 68,40% 5,30% 
 

Har foreningen mistet medlemmer inden for den seneste måned? 

Kommune Ja Nej Ved ikke 

Norddjurs 18,40% 55,30% 26,30% 
 

Har foreningen oplevet manglende tilmelding til aktiviteter/hold, som har opstart den 

kommende tid? 

Kommune Ja Nej Ved ikke 

Norddjurs 18,40% 55,30% 26,30% 
 


