
 

Hverdagen i et idrætscenter er fuld af dilemmaer, og det kan være svært at få tid til at tale om dem på en 
konstruktiv måde.  

Dilemmadebattens store fordel er, at I hurtigt kommer til sagen og får set udfordringerne fra forskellige 
perspektiver. Dilemmaer er kendetegnet ved, der er flere mulige handlemuligheder, og at ingen af dem 
entydigt er den rigtige. Dilemmaerne kan fx handle om det daglige samarbejde med kollegerne, 
bestyrelsen, ledelsen. Alt kan i princippet være til debat.  

Vi har kørt ”Mads og Monopolet” ved vores live workshop og nu prøver vi dette online. 
 
Alle kan indsende dilemmaer ind til mig på pm@connectsport.dk seneste dagen inden workshoppen. Alle 
dilemmaer er anonyme. 
Alle får tilsendt dilemmaerne inden mødet og det er frit om man lyst til at komme med hjælp og gode råd 
til en kollega, eller blot være med på en lytter.  Alt kan komme i spil og her er 3 ekstempler på dilemmaer vi 
har haft oppe og vende før : 
 
1. På vores arbejdsplads må vi ikke ryge sammen med gæsterne. Men når vi så står udenfor og ryger på 
vores ‘ryge- plads’, så kommer gæsterne og vil gerne stå sammen med os og ryge. Hvordan skal vi forholde 
os til det ? 

2. Jeg er blevet pålagt om at spare. Bestyrelsen har peget på steder, hvor det er på kanten af det ansvarlige 
at skære ned, fx at vi nu kun skal være én vagt ved arrangementer. Må jeg gå til pressen med det? 
 
3. Mit team gør det super godt. Hvordan værdsætter man dem på den bedste måde. Invitere dem ud på 
cafe ? Giver dem en gave ? og hvad er en god gave ? 
 
Første møde i DAGENS DILEMMAER er torsdag d. 24. marts kl. 13.00. 
 
Send emner med det i gerne vil høre jeres kollegaer om og husk det er anonymt. 

HVAD GØR VI NU LILLE DU ?	
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