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HLIF UDVALG

Et udvalg skal bestå af 3 eller 5 medlemmer inkl. udvalgsformanden, dette udvalg afholder det
antal møder de skønner er nødvendige, og kan til disse møder evt. invitere deres kontaktperson,
som består af en person fra bestyrelsen. Kontaktpersonen i bestyrelsen kan ikke tage beslutninger alene til udvalgsmøderne, uden den øvrige bestyrelses accept.
Alle udvalgsmedlemmer deltager i udvalgsmøderne og alle er aktive med diverse arbejdsopgaver for driften af HLIF. Udvalgsformanden modtager en godtgørelse, men som udgangspunkt er
arbejdet i udvalget baseret på frivillig basis, d.v.s. at der ikke sker nogen godtgørrelse.
Ved sæsonstart afholdes der et opstartsmøde, hvor den afdelingsansvarlige fra bestyrelsen, forældre, udøvere og trænere vil blive inviteret, hvorved udvalget bliver valgt og præciseret.
I udvalget skal der være en udvalgsformand, en repræsentant for børne/ungdomsafdelingen, og
en repræsentant for seniorafdelingen. Dette for at ALLE bliver hørt. Disse repræsentanter skal
have den relevante lyst til at indgå i udvalgets arbejde, hvad enten det er forældre eller udøvere.
Udvalget er ”tovholder” mellem bestyrelsen, trænere, udøvere og forældrene og sørger for, at
den daglige drift fungerer optimalt, herunder stævner, materialer, kurser osv. Udvalgene har
bl.a. til opgave at tage sig af de sportslige retningslinjer, herunder anskaffelse af trænere, udstyr,
sportslige forhold m.m. I udvalget vil du/I få stor indflydelse på nye aktiviteter i afdelingen og
ikke mindst at sørge for at afdelingen bliver så attraktiv som muligt.

TRÆNERMØDE

Der skal forsøges at opretholde en god kontakt fra udvalget til alle trænere og medmindre der
opstår behov for ekstra møder, afholdes der 2-4 årlige trænermøder:
• Før sæsonstart – træningstider, trænere, hjælpere etc. Hvem er træner, hvem er hjælper
– evt. forældrekontakt til udvalgsformanden
• Efter sæson/evaluering
Trænermøder afholdes særskilt af udvalgsmøderne,
men altid med deltagelse af udvalgsformanden.

På de næste par sider er der kort beskrevet hvad HLIF’s forskellige udvalg bl.a. skal/kan arbejde med. Bemærk dog at det er
noget forenklet. Og at der er stor forskel på arbejdsopgaverne
i de forskellige afdelinger.
GENERELT FOR ALLE UDVALG

• Hjælper med at styrke foreningens gode omdømme.
• Udviser loyalitet og fortrolighed overfor følsomme emner som diskuteres/undersøges
(både mens du er aktiv udvalgsmedlem og efter du er trådt ud af udvalget).
• Er med til at lave tiltag, som kan styrke sammenholdet i afdelingen.
• Er medvirkende til, at hjemmesiden altid er opdateret med det sidste nye.
• Hjælper trænerne med løsninger af problemstillinger.

BADMINTONUDVALG

Badmintonudvalget består af 3-5 medlemmer inkl. udvalgsformand. Formandens opgave er at
være kontaktperson til bestyrelsen og DGI, samt planlægge og indkalde til udvalgsmøder.
Udvalget sørger bl.a. for at:
• Planlægge badmintonsæsonen og finde trænere til alle hold
• Videreformidle relevante oplysninger om kurser m.m. til trænere
• Afholdelse af badmintonskole
• Afholdelse af natbadminton
• Opdatere hjemmesiden www.hlif.dk indenfor badmintonområdet
• Gode forslag til aktiviteter eller andet, som du synes mangler indenfor badminton området

FODBOLDUDVALG

Fodboldudvalgets opgave er at varetage HLIF’s interesser indenfor fodbold og holde HLIF’s fodboldafdeling i gang til gavn for lokalområdet.
Udvalget sørger bl.a. for at:
• Indkalde til sæsonstart og sørge for at der er trænere og holdledere til alle hold
• Tilmelde alle hold til turnering
• Få arrangeret dommere til alle hjemmekampe
• Al udstyr og områder til fodbold klargøres, organiseres og vedligeholdes
• Opdatere hjemmesiden www.hlif.dk omkring fodbold, sende materiale til webmaster
• Gode forslag til aktiviteter eller andet, som du synes mangler indenfor fodbold området

HÅNDBOLDUDVALG

Håndboldudvalgets opgave er at varetage HLIF’s interesser indenfor håndbold og holde HLIF’s
håndboldafdeling i gang til gavn for lokalområdet.
Udvalget sørger bl.a.. for at:
• Indkalde til sæsonstart og sørge for at der er trænere og holdledere til alle hold
• Tilmelde alle hold en turnering
• Få arrangeret dommere til alle hjemmekampe
• Al udstyr og områder til håndbold klargøres, organiseres og vedligeholdes
• Opdatere hjemmesiden www.hlif.dk omkring fodbold, sende materiale til webmaster
• Gode forslag til aktiviteter eller andet, som du synes mangler indenfor håndbold området

GYMNASTIKUDVALG

Gymnastikudvalget består af 3-5 medlemmer inkl. udvalgsformand. Formandens opgave er at
være kontaktperson til bestyrelsen og DGI, samt planlægge og indkalde til udvalgsmøder.
Udvalget sørger bl.a. for at:
• Planlægge gymnastiksæsonen, hvilke hold og finde trænere til alle hold
• Tilrettelægge en årlig gymnastikopvisning i Laurbjerghallen ved ungdomsafslutningen
• Videreformidle relevante oplysninger om kurser m.m. til trænere
• Opdatere hjemmesiden www.hlif.dk indenfor gymnastikområdet
• Gode forslag til aktiviteter eller andet, som du synes mangler indenfor gymnastik området

AKTIVITETSUDVALG

Aktivitetsudvalget har til opgave at lave sociale aktiviteter for klubbens medlemmer - gerne på
tværs af holdene og klubben.

Ikke alle aktiviteter behøver at være overskudsgivende, men udvalget har dog også til formål at
generere så stort et overskud som muligt, da dette er medvirkende til, at der kan gives penge til
socialt samvær på de enkelte hold, uddannelse af klubbens trænere/leder/spillere etc.
At arbejde med at vi på tværs af foreningen kan samles ved diverse arrangementer
• Ungdomsafslutning
• Cykelfræs
• NYT - NYT Træner/lederfest etc.
• Foreningsdag samarbejde med skolen

SPONSORUDVALG

Sponsorudvalget har til formål at udtænke, implementere og gennemføre sponsoraktiviteter,
som kan generere økonomiske midler til at skabe en sund og spændende breddeklub.

TAK

for din hjælp

