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BESTYRELSESMEDLEM
Vil du være med til at skabe fremtiden i SB?
I Store Heddinge Boldklub har vi et ønske om, at udvide bestyrelsen fra de nuværende 4 medlemmer, til 6 medlemmer, på den kommende generalforsamling, mandag den 26. februar kl. 19.00.
De nuværende 4 medlemmer ønsker alle at fortsætte, så vi søger 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen
konstituerer sig efter generalforsamlingen, men den nuværende formand, næstformand og kasserer ønsker alle
at fortsætte i deres rolle.
Vi søger derfor efter en sekretær og et menigt medlem af bestyrelsen.
Som sekretær er opgaven primært, at være det ”skrivende medlem” af bestyrelsen, herunder at sikre, at alle
beslutninger bliver dokumenteret, samt lave beskrivelser af de løbende opgaver i klubben, så flere af disse kan
overdrages til frivillighedsudvalget. Den bedste profil er derfor en person, som også i sit professionelle liv, er komfortabel med at skrive og dokumentere.
Som menigt medlem, skal man blot have en masse gå-på-mod, og være klar til at tage diverse ad hoc-opgaver
hen af vejen, samt være med til at påvirke beslutningerne i bestyrelsen. Profilen skal ikke have nogen specielle
forudsætninger – blot være klar til at hjælpe til, på lige fod med de andre bestyrelsesmedlemmer.
Opgaven som bestyrelsesmedlem vil omfatte et månedligt bestyrelsesmøde – om aftenen, samt lidt løbende arbejde med de opgaver bestyrelsen vælger at tage op. Som bestyrelsesmedlem er det en meget vigtig opgave, at
være med til at skabe et bindeled mellem forældre, spillere, frivillige og bestyrelsen, så det sikres, at alle arbejder
i samme retning. Vi er i en fantastisk udvikling i SB, så en af bestyrelsens vigtigste opgaver er, at prioritere hvilke
tiltag vi vil tage fat i, og hvilke vi ikke vil ikke bruge energi på lige nu.
Er du interesseret, men gerne vil vide lidt mere, så kontakt formand Mikkel Hoffmann-Rasmussen på telefon
29722407, eller næstformand Jan Nissen på telefon 20808304. Du er også meget velkommen til at melde dit
kandidatur til de nævnte, og så møde op på generalforsamlingen den 26. februar.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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