Det frivillige arbejde – Ryggraden i Haslev Svømmeklub
Hvordan kan du hjælpe Haslev Svømmeklub?
Haslev Svømmeklub er den største idrætsforening i Faxe Kommune, målt på antal medlemmer – Vi er en frivillig
forening, hvor formålet er at udbrede svømning til så mange som muligt. Vi har altid brug for en hånd, nogle til hjælp
ved arrangementer, nogle mere formelt udvalgs- og eller bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsesarbejde:
Klubben er ledet af en bestyrelse, der som hovedregel vælges demokratisk på den årlige generalforsamling.
I år har vi 2 bestyrelsesmedlemmer, som ikke har mulighed for at fortsætte. Her skal vi have ind suppleret 2, samt
fundet nogle suppleanter 2 stk.
Hvem kan vælges: Valgbare til bestyrelsen er alle svømmeklubbens aktive og passive medlemmer over 18 år samt
forældre til medlemmer under 18 år. Personer, der ønsker valg og som ikke kan være til stede ved
generalforsamlingen, skal tilkendegive ønsket skriftlig
Hvordan skal jeg melde mig? Du kan i princippet møde op på generalforsamlingen, men for at sikre en
funktionsdygtig bestyrelses er den siddende bestyrelse i gang med at sondre mulighederne for at ind supplere,
derfor vil det være fint, at du tilkendegiver et kandidatur.
Husk du kan stille op uden at møde op på generalforsamlingen, her skal formanden have en skriftlig accept af
kandidaturet. Om man bliver valgt, er op til de fremmødte på generalforsamlingen.

Udvalgsarbejde:
Bestyrelsen nedsætter løbende udvalg for at hjælpe med alle vore spændende aktiviteter, om du er god til at finde
sponsorater, så vi kan tilbyde vore medlemmer endnu bedre tilbud, eller er god til at bage kage til arrangementer så
bare henvend dig – vi kan altid bruge frivillige hænder.
Hvordan skal jeg melde mig? Alle som kan deltage, også ikke ”aktive eller passive” medlemmer – Der er ingen som
skal vælges.
Der er pt. 2 aktive udvalg, som pt. er aktive – Det er aktivitetsudvalget og sponsorudvalget – her kan du altid
kontakte bestyrelsen for at få af vide hvordan du kan hjælpe.

Andet frivilligt arbejde:
Der er altid brug for lidt assistance – om det er til at tælle baner ved Danmark svømmer langt, eller som ide’ mager
til et socialt arrangement, så hører vi gerne fra dig
For yderligere information er du meget velkommen til at kontakte en af os fra bestyrelsen. Du kan finde vore
kontaktinformationer på hjemmesiden.
Vi glæder os til at se dig…
På Bestyrelsens vegne
Jesper Kongstad, Formand

