Til august 2015 starter JGI-Swim igen svømning i Jyllinge
svømmehal - eller gør vi ???
Ved JGI-Swims ordinære medlemsmøde (18/3-15) lykkedes det ikke at få valgt en ny
bestyrelse. Og uden bestyrelse - ingen svømmeklub! Vi inviterer derfor til

EKSTRAORDINÆRT MEDLEMSMØDE
Tirsdag den 28. april 2015,
kl. 19:30 – 21:00 på Spraglehøj (Fodboldens klubhus),
Baunegårdsvej 80, Jyllinge
Dagsorden for det ekstraordinære medlemsmøde
1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelse:
a. Formand – vælges hvert år. Susan Boëtius stiller op som kandidat
b. Økonomiansvarlig – vælges for 2 år
c. Valg af øvrige medlemmer – Der kan i år vælges op til tre medlemmer
3. Eventuelt
Formanden og den økonomiansvarlige vælges på medlemsmødet.
Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv med øvrige poster.
Som medlem af JGI-Swim’s bestyrelse vil du kunne gøre en forskel i en klub med over 1000
medlemmer og en årlig omsætning på over 1. mio. kr. Vi har en rigtig god svømmeskole med en
eliteoverbygning – A6, der de seneste år har opnået meget fine nationale og internationale
resultater, men vi har brug for jeres hjælp, hvis vi skal bevare denne position.
Vi mangler konkret en økonomiansvarlig og gerne en svømmeskolekoordinator.
Men derudover er der også brug for dig, der f.eks. har flair for PR, dig der kan lide at lave
arrangementer og dig der har ideer til svømmeklubben’s udvikling i fremtiden.
Du behøver hverken være svømmeekspert eller elitesvømmer eller have stor erfaring med
bestyrelsesarbejde, det vigtigste er, at du har lyst til at gøre en forskel for svømmeklubben. Vi har
allieret os med DGI, som vil sørge for, at den nye bestyrelse bliver godt rustet til bestyrelsesarbejdet.
På bestyrelsens vegne
Susan Boëtius
Konstitueret formand
Læs mere om de forskellige roller i JGI-Swims bestyrelse på modsatte side.

Mulige ”roller” i JGI-Swims bestyrelse
Økonomiansvarlig:
Som økonomiansvarlig skal du betale klubbens regninger, og holde styr på indbetaling af
kontingent. Søge kommunale og andre tilskud f.eks. ifbm. uddannelse. Du vil være primært
ansvarligt for udarbejdelsen af klubbens budget og regnskab, men skal ikke stå for
bogholderi, da denne opgave er udlagt til JGIs hovedkontor.
Svømmeskolekoordinator:
Som svømmeskolekoordinator vil du være bestyrelsens bindeled og den primære
sparringspartner for vores svømmeskoleleder Connie når det kommer til planlægning og
udviklingen af klubbens svømmetilbud.
Menigt bestyrelsesmedlem:
Som menigt medlem af bestyrelsen vil du selv være med til at definere din rolle ud fra egne
interesser, f.eks.:
 Referater af bestyrelsesmøder (sekretær)
 PR-arbejde
 Stævner og sociale arrangementer
 Øget inddragelse af frivillige og/eller oprettelse af en støtteklub.
 Opbygning af klubånd
Herudover skal du være med til at tage stilling til de forskellige bestyrelsesmæssige opgaver,
som klubben har gennem året. F.eks. fremtidige investeringer og ideer til videreudvikling af
klubben.
Vi holder årligt ca. 6 bestyrelsesmøder.
Vil du høre mere om, hvad bestyrelsesarbejdet rummer eller har lyst til at tilkendegive din
interesse, er du velkommen til at kontakte Connie på instruk@jgi-swim.dk/mobil 23 98 66
11 eller Susan på formand@jgi-swim.dk

