Helsingør Badminton Klub søger formand
Vi søger en formand som kan tiltræde senest i september 2021 hvor vores nuværende formand
takker af efter mere end 12 år i bestyrelsen. Vi ønsker som bestyrelse en glidende overgang og
overlevering til den nye formand i så høj grad som det er muligt.
I Helsingør Badminton Klub værner vi om at skabe en rar atmosfære og godt trygt miljø hvor alle
trives uanset hvor god man er til badminton. Vi mener at badminton fungerer bedst ved at tilgodese
hele bredden og vi vægter de sociale aspekter lige så højt som selve badmintonspillet.
Vi prioriterer at alle vores spillere uanset spilleniveau deltager på lige fod i dagligdagen samt vores
fællesarrangementer, der har fokus på hygge og socialt samvær.
Vi har hold i alle aldersgrupper, på forskellige niveauer fra begynder til talent og vores målsætning er
at alle kommer glade til træning og alle går glade hjem - hver gang. Vi har også et mangeårigt
samarbejde med Helsingør Kommunes socialpædagogiskes udviklingscenter (SPUC).

Rolle og ansvar
Formandens rolle er at indkalde til bestyrelsesmøder og i tæt samarbejde med resten af bestyrelsen
fastlægge rammer for klubbens aktiviteter, økonomi og samarbejde med eksterne parter ifølge
klubbens vedtægter.
Derudover vil opgaverne primært være:
•
•
•
•
•

Facilitere rollefordeling mellem bestyrelsens medlemmer
Indkalde og lede bestyrelsesmøder
Lede den årlige generalforsamling
Opsætte og forny træner- og leverandørkontrakter
Repræsentere klubben i forhold til interessenter (f.eks. kommune og idrætsforbund)

I rollen som formand kommer du langt hvis
•
•
•
•

Du er interesseret og passioneret omkring sport og socialt initiativ
Du har en respektfuld tilgang til klubbens identitet og værdier
Du er engageret og motiveret for at arbejde med andre frivillige
Du vægter klubbens målsætning, spillerudvikling og det sociale lige højt

Hvis du er interesseret så kontakt: formand@helsingorbadminton.dk eller ring til Tina på 2988 0587

