Kurset for dig, som
gerne vil have gode
brugbare redskaber til
arbejdet som frivillig
────
Kurset stiller ikke krav
til særlige
forudsætninger eller

KLUB-KOMPETENCER
Et gratis webinar, der gør det nemmere og
sjovere at være frivillig i din forening og som kan give dig
indblik, inspiration og motivation til at få dine idéer
gennemført!
Webinaret er for både for garvede, såvel som nye foreningsfrivillige og vil
primært have fokus på:
• Ledelsesteori – f.eks. hvordan sikrer du en god rollefordeling af
klubbens opgaver, så alle har de opgaver, som passer bedst til
dem.
• Kommunikation –f.eks. hvordan og hvem kommunikerer jeg til,
samt hvordan får jeg en idé ført ud i praksis.
• Fra idé til handling – f.eks. hvordan styrker du
medlemsrekruttering i klubben.
Webinaret udbydes i samarbejde med en række andre specialforbund, og
du vil derfor også være sikret mulighed for en spændende og
tværidrætslig sparring med frivillige fra andre idrætter. Kurset afholdes
af Peter Andersen (Dansk Styrkeløft Forbund), Benny Berthelsen (Dansk
Hockey Union) og Karina Sørensen (Dansk Judo og Ju-Jitsu Union).
Vi opfordrer til at to eller flere fra klubben deltager i webinaret sammen
for skabe de bedste muligheder for udvikling i klubben, men du er
naturligvis altid velkommen til at deltage selv på vegne af din forening.
Spørgsmål og tilmelding rettes til udviklingskonsulent Marianne på:
konsulent@minigolf.dk.
I tilmelding oplyses navn, alder og din rolle i foreningen. Oplys gerne 2-3
emner, som du eller din klub gerne vil arbejde med i den kommende tid.

tidligere
ledelseserfaring – blot
at du er nysgerrig på,
hvordan du kan hjælpe
med at udvikle din klub
og ønsker at få
redskaber hertil!

PRAKTISK INFO
TID:
TIRSDAG DEN 20. APRIL
KL. 19.00-21.30

STED:
MØDET AFVIKLES ONLINE
VIA TEAMS – DER
UDSENDES LINK PR. MAIL
FORUD FOR MØDET

TILMELDING:
SENEST 11. APRIL 2021 TIL
KONSULENT@MINIGOLF.DK
MED NAVN, ALDER OG
ROLLE I DIN ROLLE I
FORENINGEN

