
• Hvordan gik det med TRIOLOGI’en?

• Det der inspirerede – har vi gjort det?

Vi gik fra traditionel opbygning 
til TRIOLOGI-inspireret med 3 
personer i Ledelsen og 
yderligere 2 i Ledergruppen.
Hovedbestyrelsesmøderne blev 
aflivet og i stedet kunne 
kontakterne til Ledelsen 
inviteres til udvalgsmøderne:
KM: Gymnastik, volley, 
badminton og håndbold
Dianna: Svømning
Jenni: Løb og Idræt om Dagen

• Aktivitetsudvalgene har ”kun” 1 formand (ingen 
sekretær, næstformand etc.)

• Regnskaberne er centraliseret i et økonomiudvalg

Det er vores første GF, så vi skal 
”stemme” vedr. Ledelsen på den 
nye måde!
Udvalgenes Årsmøder kan nu 
erstattes af almindeligt møde –
måske? ☺
Der er ét sæt vedtægter 
gældende for alle udvalg:
FORENINGENS vedtægter.

• Foreningsorden og vedtægter ligger på hjemmesiden:
www.vorbasse.dk – Foreninger – Sport –
Vorbasse KFUM Idrætsforening

• Møder!
Afholdelse på forskellige måder: JA!

• Årets Gang
Med beskrivelse af det vi nu skal huske at lave til hvornår
Ligger også på hjemmesiden



VISIONEN VAR – og er stadig:

� Frivilligt fritidsarbejde skal i 
højere grad end tidligere være 
effektivt og præget af oplevelse

� Ledelse skal være sjovt og 
spændende uden at miste 
kvaliteterne fra det traditionelle 
foreningsliv

� Møder på max 1½ time

� Opstår en ny god idé, får den sit 
eget punkt til en grundig 
diskussion på dagsordenen til 
næste møde

Det er helt sikkert præget af oplevelser ☺ - og spændende 
diskussioner.
Og ja, det kræver meget DISCIPLIN at være effektivt: tiden 
kan løbe enormt hurtigt og detaljer kan fylde meget!r

Ledergruppen synes stadig det er sjovt!! 
Hvad siger udvalgene?

Vi mener ikke vi har mistet – tværtimod:
Et af initiativerne er Fri Fredag og det synes vi har været -
og er - en succes !

Ja altså….
Det er lidt svært endnu at overholde tiden!!
Som sagt, så kræver det disciplin og helst ikke flere møder!
Det kan kun krydses halvt af, for her mangler lidt endnu .. 

Ideerne har vi da nogen af ☺
Men vi vil gerne have flere at arbejde med, som vi ikke selv 
kommer med.
Hvor skal de så komme fra??



Løb:

Afholdelse af 
Labri-Løb med 
god annonce i 
jv.dk med 130 

løbere
– stigning fra 
2011 (88) ☺

Gymnastik:

Ny airtrack og nye 
nedspringsningsmåtter.

Og som altid:
En rigtig god 

gymnastikopvisning ☺

Idræt Om Dagen:

Fået et klaver med 
tilskud fra 

Vorbasse fonden
som de nyder!

Ca. 60 medlemmer 
hver gang ☺

Håndbold:

Endnu en 
superkamp mellem 

KIF & 
Flensburg 
Handewitt

☺
Svømning:

Ny opdeling 
(fra klasse -> niveau) 

med nye holdnavne ☺:
”Haletudser”

”Frøer”
”Guldfisk”

”SuperHajer”
”Delfiner”

Volley:

Opstart af Hockey ☺
på samme tid som 

volley, så hallen 
udnyttes fuldt ud.

Badminton:

Stigende antal 
spillere da der er 

tilgang fra 
Almstok I.F. 
Badminton

☺

Ledergruppen:

3 Fri Fredage i 2012

Nyhedsbreve



NYE IDEER/MULIGHEDER:
Inspirationsdagen

den 2. februar gav en masse input til nye tiltag 

– se plancherne: 

3 nye tiltag der arbejdes videre på:
1) Triologi-aften for alle udvalg den 2. april med Gitte Søndergaard fra DGI

2) Out door fitness – arbejdsgruppe nedsat

3) Sundhedsaften med både hallen, skolen og forening(erne)

Nyt ”udspring” fra FRI FREDAG
Der arbejdes på opstart af et basket-hold for unge mennesker.

4 mandage i april fra kl. 16-17 som prøvetræning.

YOGA YOGA YOGAaaaaaahh!
2 nye instruktører – Lone Okholm & Linda Askjær –

starter uddannelse efter sommerferien.

Opstart af hold forventes i løbet af efteråret.



UDFORDRINGER: KOMMUNIKATION

kan være svær at styre og få publiceret til alle 

interesserede.

Conventus er virkelig god her med referater 

og dagsordener under de enkelte dage

WEBMASTER

Ronni Lindhardt Madsen, Labrivej 4 (spiller volley) har sagt ja til at hjælpe os 

med at gøre vore hjemmesider mere indbydende. Det være sig både KFUM 

Idræt og alle udvalgenes hjemmesider.

I første omgang skal Ronni lære, hvilke muligheder har vi egentlig og med tiden 

er det så ham man kontakter, når noget skal lægges på hjemmesiderne.

SPONSORUDVALG

Vi mangler stadig at få nedsat et sponsorudvalg på tværs af alle udvalg.

Sponsorudvalget skal tage sig koordinering af sponsorer og administrere hvem 

der har kontakt til hvilke sponsorer.


