
Vi søger frivillige  
i Rødekro IF Gymnastik

Har du gå på mod, engagement og en positiv indstilling?  
Vil du være med til at holde liv i det lokale foreningsliv?  

Så har vi spændende opgaver til dig i Rødekro IF Gymnastik.

Vi søger frivillige, der kan afse et par timer om måneden til praktiske opgaver  
i foreningen. 

De konkrete opgaver løses i grupper à tre personer. Det kunne f.eks være : 
l Opdatere hjemmeside
l Bestille instruktørtøj 
l Drift og udvikling af vores administrative system; Conventus
l Ekstern kommunikation på sociale medier 
l Planlægning og afvikling af lokal gymnastikopvisning
l Lave sæsonfolder
l Rekruttering og fastholdelse af instruktører  

Vi forventer ikke, at du er gymnastik- eller foreningsekspert fra starten –  
men at du har lyst til at involvere dig i foreningens arbejde og udvikling. 

Vi kan tilbyde dig:
l Spændende kurser i forhold til foreningsarbejdet
l Hjælp til at komme i gang med dine opgaver
l Gode referencer og cv-relevant dokumentation
l Et stort netværk i Rødekro

Vi forestiller os at du som frivillig  
l Forpligter dig til at være en del af vores forening – minimum 2 år  
 og gerne længere
l Selvstændigt kan og vil varetage de opgaver, du siger ja til. 
l Er minimum 18 år
l Har en ren straffeattest 

Har du tid og lyst til at varetage én eller flere af ovennævnte opgaver,  
så kontakt Anne Gregersen på e-mail annegreger@hotmail.com  

eller ring på tlf. 51904831

Er du vores nye formand?
Vil du udfordre dine ledelseskompetencer? Vil du stå i spidsen  

for 600 medlemmer og 50 frivillige instruktører?  
Så er formandsposten i Rødekro IF Gymnastik noget for dig.

Vi søger en ny formand, der kan løfte foreningen ind i fremtiden. I bestyrelsen 
vil du indgå i et ledelsesteam bestående af fem personer og i øvrigt skulle 
samarbejde med foreningens ti arbejdsgrupper. 

Vi forventer ikke, at du er gymnastik- eller foreningsekspert fra starten,  
men at du har lyst til at engagere dig i foreningens arbejde og udvikling. 

Vi kan tilbyde dig:
l Erfaring med ledelse af frivillige 
l Spændende kurser i bestyrelses- og foreningsarbejde
l Gode referencer og cv-relevant dokumentation
l Et stort netværk i Rødekro
l Hjælp til at komme i gang med dine opgaver

Vi søger en formand som:
l Kan anerkende og motivere andres frivillige indsats
l Forpligter sig til at være en del af vores forening – minimum 2 år og  
 gerne længere
l Har erfaring med intern og ekstern kommunikation, events  
 og mødeplanlægning
l Er minimum 23 år
l Har en ren straffeattest 

Hvis du har uddybende spørgsmål er du velkommen til at sende en e-mail  
til Anne Gregersen på email annegreger@hotmail.com  

eller ringe til hende på tlf. 51904831

Der bliver afholdt generalforsamlingen med valg til bestyrelsen  
onsdag den 21. februar kl. 19-21 på Fladhøj skolen, Grøn Fløj. 

Rødekro-If Gymnastik


