Formand
Formanden har en vigtig funktion, som består i at være med til at præge foreningens
udvikling i tæt samarbejde med den øvrige bestyrelse, samt at være foreningens ansigt
udadtil. Formanden er overordnet ansvarlig for klubben og driften på daglig basis, hvilket
sker i tæt samarbejde med bestyrelsen og klubbens øvrige frivillige. Formandens vigtigste
funktion er at fastholde klubbens værdier og sikre at værdierne er tydelige for alle
medlemmer.
Derudover repræsenterer formanden klubben; det er såvel til møder med kommunen, de andre fodboldklubber
i kommunen, øvrige samarbejdspartnere samt i DBU Sjælland. At være formand kræver ikke særlige
kundskaber, men man skal gerne være nysgerrig, udadvendt og interesseret i klubbens udvikling. Samtidig er
det vigtigt at man som formand er bevist om at der er nogle gængse regler man skal følge som
bestyrelsesmedlem. Når man siger ja til at deltage som formand og derved, i en bestyrelse, siger man samtidigt
ja til at deltage aktivt i bestyrelsen og sætte sig ind i de ting, som foreningen nu beskæftiger sig med, herunder
økonomien.
Formanden sikrer i samarbejde med næstformanden at der løbende holdes bestyrelsesmøder, og planlægger
møderne med dagsorden og efterfølgende opfølgning til klubbens mange aktører.

Formand med følgende opgaver:
• Overordnet ledelse I forhold til klubbens vedtægter og bestyrelsens beslutninger
• Klubbens ansigt udadtil

• Overordnet ledelse I forhold til klubbens økonomiske drift i forhold til vedtægter og bestyrelsens
beslutninger (kan også deles med kassér)
• Indkalde/afholde bestyrelsesmøder
• Møde afvikling for: fodboldudvalget, generalforsamling samt overblik over overordnet årsplan

• Ansvar for ansættelser
• Sikrer sig der bliver valgt en kassér (som er den administrative leder af klubbens økonomi og stabsfunktion)

• Sikre den daglige drift i foreningen
• Prioritere og delegere opgaver - Herunder: Strategi og handlingsplan
• Opfølgning og evaluering af/på opgaver og personers ansvar

Årsplan:
Deltage i 4 bestyrelsesmøder årligt

(indsæt egen årsplan)

Tidsforbrug:
Lysten driver værket siges der, så du
bestemmer selv, hvor meget tid du vil investere
i jobbet, men umiddelbart skal der ca. Sættes
4-6 timer af om ugen afhængigt af sæson
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