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Foreningens formål 

• Foreningens formål er at skabe muligheder for at 

dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. 

• Dette opnås ved at 

– have engagerede og velkvalificerede trænere og ledere, 

som hele tiden gives mulighed for udvikling og 

uddannelse, 

– foreningen er for alle uanset kvalifikationer og social 

status 

– have gode og tilsvarende faciliteter 

– alle er bevidste om, at den enkelte er en vigtig brik for 

fællesskabet 

 

 



Nøgleord 

• Forpligtende fællesskab for alle uanset 
idrætsgren, alder og køn 

• Ansvar og koordinering skal ligge hos få 
personer 

• Udførelse af opgaver skal foretages af mange 
personer 

• Kun 3 personer i bestyrelse, sportsudvalg og  
arbejdsgrupper 

• Tværsportslige arbejdsgrupper 
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Struktur 2012 - fortsat 

Sportsudvalg 

Fodbold 

Årgangsteam 
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Årgangsteam 

Petanque 

Årgangsteam 

Hockey 

Årgangsteam 

Gymnastik 

Årgangsteam 

Badminton 

Årgangsteam 

Kampfordeler Materialer 

Banekridtning Kampledere 



Bestyrelse 

• Leder foreningen efter foreningens 

vedtægter 

• Tegner den samlede forening udadtil  

• Træffer de strategiske beslutninger 

• Sørger for gode og tilsvarende faciliteter 

• Laver sociale klubarrangementer 

• Kan nedsætte ikke sportslige 

arbejdsgrupper  



Administration 

• Økonomi 
– Betaling af regninger 

– Bogføring 

– Regnskab 

– Budget 

– Lokale- og medlemstilskud 

– Opkræve kontingent og sponsorater 

• Medlemsregister 

• Ansvar for foreningssystem 
 



Hjemmeside 

• Information til foreningens medlemmer 

• Præsentation af foreningen 

• Ansvarlig for  

– at hjemmesiden altid er tilgængelig 

– at opsætning og udseende er brugervenlig 

– at indhold altid er ajourført 

• Indhold modtages fra bestyrelse, 
sportsudvalg og arbejdsgrupper 

 



Sponsorer 

• Laver et sponsorkoncept 

• Laver sponsoraftaler 

• Afholder arrangementer for sponsorer 

 



Stadion 

• Ansvarlig for klubbens klubhus og 

banearealer 

– Vedligeholdelse af nuværende faciliteter 

– Rengøring af nuværende faciliteter 

– Opførelse af nye faciliteter 

– Ansætter rengøringshjælp 



Kiosk 

• Fastsætter 

–  åbningstider 

– vareudvalg 

– priser 

• Foretage vareindkøb 

• Laver bemandingsplan 

• Foretager indkøb og vedligeholdelse af inventar  

• Sørger for overholdelse af fødevareregler 

• Aflægger særskilt regnskab for kiosken  



Sommerfest 

• Fastsætter tidspunkt 

• Indhenter tilladelser 

• Laver sommerfestprogrammet 

• Lejer udstyr 

• Indgår aftaler med artister 

• Indkøber varer 

• Sørger for omdeling af program 

• Gennemførelse af sommerfest 

• Bemandingsplan boder 

• Aflægger særskilt regnskab for sommerfesten 

 



Tour Te Tranum 

• Fastsætter tidspunkt 

• Fastlægger rute og indhente tilladelser 

• Udsender vejledninger til deltagere 

• Gennemførelse af cykelløbet 

• Fortæring cykelryttere og hjælpere 

• Opkrævning af sponserede beløb 

• Aflægger særskilt regnskab for cykelløbet. 



Sportsudvalg 

• Har ansvaret for de sportslige aktiviteter, 

holdninger og uddannelse af trænere 

• Skaber mulighed for at dyrke idræt for børn og 

voksne i alle aldre 

• Ansætter engagerede og velkvalificerede 

trænere/instruktører  

• Indhenter børneattester 

• Kan nedsætte tværsportslige arbejdsgrupper 

• Skal nedsætte en arbejdsgruppe pr. aktiv 
idrætsgren 

 

 



Kampfordelere 

• Foretager tilmelding af hold til turneringer 

• Planlægger hjemmekampe 

• Booking af baner og omklædningsrum 

• Ændring af kampe 

– På foranledning af modstander 

– På foranledning af os selv 

– Give besked til kioskgruppe og kampledere 



Materialegruppe 

• Ansvarlig for alt sportsudstyr 

– spillerdragter 

– Bolde, net, mål, baneudstyr, plejemidler 

• Vedligeholdelse 

• Indkøb 

• Opbevaring 

• Vask af spillerdragter 

 



Idrætsgrupper 

• Sportsudvalgets kommunikations- 

forbindelse til idrætsgrenenes medlemmer 

og omvendt. 

• Sørger for sæsonstart/-afslutning 

• Står for sociale arrangementer inden for 

egen idrætsgren 



Årgangsteam 

Hold Træner Holdleder Spillere Frivillige 

U5 

U6 

U7 

U8 

o.s.v. 



Trænere 

• Planlægger og gennemfører ugentlige 

træningslektioner 

• Instruktør i forbindelse med kampe 

 



Holdledere 

• Arrangerer kørsel til udekampe 

• Laver plan for vask af tøj blandt spillere 

• Medbringer plejemidler m.m. til kampe 

• Finder frivillige hjælpere til hold- og/eller 

klubopgaver 



Gruppe af frivillige 

• Holdopgaver 

– Aftales nærmere på det enkelte hold 

• Klubopgaver 

– Udførelse af konkrete opgaver stillet af bestyrelsen 

og/eller sportsudvalget 


