Stærk i forening – med DGI og Spar Nord Fonden
Møde hos BBK i kantinen, Lindelundshallen,
mandag d. 7. december 2015, kl. 17.30 – 20.00
Har du en mening om BBK – Her er muligheden for at tale med andre
om BBKs udvikling og fremtidige muligheder.
Alle BBK medlemmer er velkomne.
Vi håber, at også du vil have lyst til at deltage.

Baggrunden og udgangspunktet for dette projekt i BBK.
Mathias, konsulent fra DGI, var i foråret 2015 på besøg ved et bestyrelsesmøde i BBK. Mathias var med på sidelinjen og kom med input og forslag undervejs. Han nævnte i denne forbindelse et tiltag, hvor Spar Nord Fonden havde valgt at støtte 20 udviklingsforløb i DGI
Midt- og Vestsjælland til en særlig pris på 2.000 kr (Mod den normale pris af 10.000 kr.) I udviklingsforløbet ville 20 udvalgte klubber få hjælp på i alt 10 timer fra en konsulent fra DGI.
Det ville være helt op til den enkelte klub, hvad man vil bruge konsulenten til.
BBK ansøgte om tilskuddet og blev udtrukket blandt samtlige ansøgere som en af de 20
heldige.
I sin ansøgning havde BBK nævnt nedenstående som vores temaer:
medlemstal, specielt på senior- og ungdomssiden – Hvordan kan vi
vende tendensen?
 Torden Skjolds soldater står for langt det meste i klubben – hvordan får vi involveret
flere frivillige?
 Bestyrelsen har siddet i mange år med få udskiftninger – Måske er det tid til at få
nye impulser udefra?
 Nedadgående

Herudover havde vi krydset af i et spørgeskema, hvor nedenstående udsagn blev valgt:
 Organisering af opgaver – få mere tid til det
 Team – udnyt kompetencer og ressourcer

sjove

og samarbejde – samspil med foreningens øvrige frivillige
 Frivillige – skab en attraktiv forening for frivillige
 Kommunikation – skab synlighed
 Ledelse og udvikling – opgrader foreningen.
 Fællesskab

Projektet i BBK går i gang.
Som opstart på forløbet får BBK besøg af 2 konsulenter fra DGI på et formøde, hvor alle
interesserede i klubben er meget velkomne (og opfordres) til at deltage. Det er på formødet, at vi finder ud af hvilke emner, vi skal fokusere på i de sidste timer i udviklingsforløbet.
Det er en oplagt mulighed for alle i klubben til at komme med input til ønsker og forbedringer, så klubben og sammenholdet kan blive endnu bedre.
Formødet afholdes i Kantinen, Lindelundshallen, kl. 17.30-20.00, mandag d. 7. december.
Du kan læse mere om ”Stærk i forening” på næste side :
Side 1 af 2

Fra DGI om : Stærk i forening - Spar Nord Fonden
Spar Nord Fonden har doneret 100.000 kr. til foreningsudvikling i samarbejde med os
- og det betyder, at I har mulighed for at få et udviklingsforløb i jeres forening for kun
2.000 kr. - et forløb, der ellers normalt koster 10.000 kr.

Projektet Stærk i forening
Projektet Stærk i forening tager udgangspunkt i jeres forening - og de vilkår, som
præger hverdagen hos jer. Det betyder, at I får et nærværende forløb, som kan bruges konkret til at flytte foreningens rutiner, vaner eller organisering. Det kan også
være, at I vil sætte gang i en udviklingsproces, der skal se nærmere på foreningens
muligheder i fremtiden.
Et forløb er altid tæt fulgt af en foreningskonsulent med mange års erfaring i både
konsulentarbejde og arbejde i en idrætsforenings bestyrelse.
Et typisk forløb er :
- formøde som afdækker foreningen
- 3-5 timers seminar for bestyrelsen
- opfølgningsmøde med evaluering og handleplan
Det er vigtigt at understrege, at I ikke får en standardpakke - men vi ser nærmere
på jer hvad enten det emne, I vælger at arbejde med er stort eller småt.

Hvad passer bedst på jer?
Inden I ansøger om at komme med i projektet, skal I overveje hvilket udsagn, der
passer bedst på det, I gerne vil
-

Organisering af opgaver - få mere tid til det sjove
Team – udnyt kompetencer og ressourcer
Fællesskab og samarbejde – samspil med foreningens øvrige frivillige
Frivillige – skab en attraktiv forening for frivillige
Kommunikation – skab synlighed
Ledelse og udvikling – opgrader foreningen
Læs meget mere om de enkelte pinde i folderen Styrk foreningen
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