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BESTYRELSESKURSUS i Ringkøbing for 599kr 
RINGKØBINGGARDEN og LGF afholder kursus i 
Ringkøbing d. 20.-22. april 
 
Vi tilbyder et tredelt bestyrelseskursus: bestyrelsen generelt, mulighed for at netværke 
samt workshops. 
 

Praktisk information 
Kurset finder sted fra fredag 20. april kl. 18:00 til søndag den 22. april kl. 15:00 på Alkjærskolen 
- Søibergsvej 3, 6950 Ringkøbing.  
Efter tilmelding vil deltageren/deltagerne/garden modtage en bekræftelse pr. mail, hvorefter 
tilmeldingen er registreret. Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet – dog senest søndag den 
1. april 2018. Afbud mindre end 14 dage før kursets afholdelse refunderes ikke. 
Tilmelding sker via mail med oplysning af dit valg af hold og workshop med 1. og 2. prioritet, 
dit navn, mailadresse, mobilnummer, forening samt foreningens kontaktperson (navn og email). 
Indkvartering sker på den lokale skole og alle måltider er inkluderet i kursusprisen.  
 

Er der spørgsmål vedr. tilmelding eller indhold kontakt Sabrina Pedersen på 
kursus@lgf.dk eller tlf. 60 19 77 69. 

 
Hvorfor netværke? Derfor! 
Dine netværkskontakter kan være gode sparringspartnere. Sug gode råd til dig, mens I 
udveksler erfaringer. Vi vil fredag aften samt søndag eftermiddag lave en seance, hvor der er 
mulighed for at networke. Formålet er vidensdeling. Vi har en række emner, som vi ønsker, at 
I skal vidensdele om. Har du noget, som du godt kunne tænke dig at drøfte med andre 
bestyrelser? Så skriv det med i tilmeldingen. 

 

Bestyrelsen generelt 
Hele lørdag undervises der i bestyrelsen generelt. Det er en indføring til arbejdet og funktionerne 
i en bestyrelse for en garde. Kurset er egnet for både nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer, 
da hvert kursus bygger på samspillet mellem kursisterne og underviser. 
Målsætning er, at  

● fortælle bestyrelsesmedlemmer omkring, hvad er en bestyrelse, opgaver, pligter og 

ansvar, hvilket bl.a. andet indebærer formelle og uformelle krav. Disse krav kan være 

fra vedtægterne, kommunen, LGF og DUF, 

● Introducere til nogle af de lovmæssige krav der er til en bestyrelse i en ungdomsforening, 

Børneattester, indberetninger og generalforsamling, 

● Give muligheder for erfarings- og vidensdeling, 

 
Der vil under kurset være klasseundervisning, diskussioner, gruppeopgaver, relevante rollespil. 
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Førstehjælp  
Førstehjælp er ligesom forsikringer. Man håber aldrig man får brug for dem, men hvis ulykken 
sker, er man glad for at man kan det. Vi giver jer ikke et førstehjælpskursus denne weekend, 
men vi giver en kort indføring i lungeredning, forhold om performance og kost. Vores 
målsætning med denne time er, at give dig en mulighed for at opleve og prøve lungeredning. 
Ifm. optræden skal garderne forholde sige til væskebalance, salt/sukker, således at de kan 
performe maximalt. Her til skal nogen gardere have hjælp således at de for tilstrækkelig væske, 
salt og sukker. Dette er ikke et kursus i kost, men belysning af konsekvensen af ikke at få 
tilstrækkeligt samt hvordan man skal håndtere skaden, når den er sket. Undervisningen er 
klasseundervisning med praktiske øvelser. 
 
 

Workshops  
Søndag formiddag tilbyder 
vi workshops på to timers 
varighed. Du skal vælge 
én, som du ønsker at 
deltage på. Minimums 
deltagerantal på en 
workshop er fire.  
 
Workshop 1: Regnskab 
Workshoppen omhandler 
en introduktion til 
regnskabstekniske 
begreber, opsætning af et 
regnskab og budget. 
Målsætningen er, at du får 
mere viden om regler for 
foreningsregnskab 
(kommunale og 
foreningsvedtægter), ser 
hvordan man opstiller et 
regnskab og en balance, 
får viden om hvad er et 
budget og hvad skal med. 

Det bliver almindelig 
klasseundervisning med 
praktiske opgaver. 
Målgruppen er for dig med 
begrænset erfaring og 
bestyrelsesmedlemmer 
der ønsker en introduktion 
til  

 

Workshop 2: Synlighed 
på de sociale medier 
Skal jeres forening være 
synlig på Facebook overfor 
medlemmer, forældre og 
potentielle medlemmer? 
Og vil I have redskaberne 
til at komme godt og 
hurtigt i gang - uden at 
bruge flere timer om 
ugen? 

Maria Bugge Marketing- 
og kommunikations- 
konsulent fra DGI hjælper 
jer med at skabe større 
synlighed om jeres 
aktiviteter og formål 
overfor medlemmer, 
forældre og potentielle 
medlemmer. Hun giver 
inputs til hvordan I laver 
gode opslag, timer dem, 
og aktiverer folkene på 
den anden side af 
skærmen? Trickene er 
enkle - men effekten stor!  
LGF og Maria Bugge ser 
på, hvilke garder der er 
tilmeldt denne workshop, 
så vi kan tage 
udgangspunkt i netop 
jeres facebooksider.  

Workshop 3: Kom 
forrest i køen til 10 
mia. kroner! 
Steffen Gregersen fra 
Aktiv Fundraising ApS vil 
hjælpe dig og din garde 
med at optimere, så I 
også kan få jeres del af de 
10 mia. kr, som danske 
almennyttige fonde 
uddeler hvert år.  
Steffen Gregersen har selv 
været garder siden han 
var 8 år gammel og har de 
sidste 18 år været ansat 
som dirigent i flere danske 
garderkorps. 
De sidste 10 år har 
Steffen arbejdet 
professionelt med 
fundraising og med 
erfaringen fra 
garderkorpsene kan han 
hjælpe jeres garde godt 
på vej mod succes med 
fondsansøgninger.  
I kurset kommer Steffen 
bl.a. ind på hvordan 
fondsverdenen fungerer 
og hvad der skal til for at 
få succes og kommer med 
en række tips til at 
forbedre jeres 
ansøgninger. 


