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Punkt 1 – Kontakt til samarbejdspartner og evt. besøg på holdene 

To gange årligt, i forbindelse med udfyldelse af holddataskema, kontakt (mail og/eller telefon) til 

samarbejdspartnerne i Krop og Sjæl Gruppen (se nederst i dette dokument) 

 

Få status på, hvordan sæsonen er gået, skal der ske ændringer, sæsonlængde, pris mm. 

 

Besøg på de forskellige hold kan også være en ide, for at give medlemmerne en forståelse af, at 

det er i en større forening. 

 

Vedr. evt. hjælp fra sekretariatet  
Foreningen har 2 – 3 frivillige der hjælper medlemmer med tilmelding mm.  
Desuden har foreningen et ansat medarbejder i 15 timer om ugen, der kan være behjælpelig med 
diverse opslag, henvendelser til holdleder eller medlemmer. Sekretariatet kan kontaktes på  
svsi.kontor01@gmail.com; 
 

2. Møder 

Lidt vedr. de enkelte møder – udvalgsformandsmøde og fællesmøde: 

 

Udvalgsformandsmøder – indkaldes af Bestyrelse/Drift 

2 – 3 uger før fællesmøde afholdes et møde blandt de 6 aktivitetsudvalgsformænd. Formål: 

Erfaringsudveksling, debat at forslag til nye aktiviteter 

Ansvarlig: Bestyrelse/Drift. 

 

Fællesmøder – Ansvarlig: FU. Indkaldelse fra sekretariatet i samarbejde med udvalgsformænd – 

pt ikke aktuelt, da alle instruktører i Krop og sjæl er samarbejdspartnere. 

 I henhold til bestyrelsens forretningsorden mødes alle aktivitetsudvalgsformænd og 

holdledere med bestyrelsen to gange årligt i hhv. medio april og ultimo oktober 
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Her møder man alle der har en opgave i forhold til aktiviteterne. Måske kan der opstå 

andre arbejdsfællesskaber. 

Der er info fra foreningen/bestyrelsen og her beretter udvalgsformændene om status på udvalgets 

aktiviteter, plus/minus antal medlemmer, ønsker fra medlemmerne, udfordringer, tanker om 

ændringer/udvikling. 

 

 

Flg. ramme for møder er aftalt 

 

Årstid Udvalgsformænd Fællesmøde 

Forår Medio marts Medio april 

Efterår Ultimo september Ultimo oktober 

 

 

 

Punkt 3 – Aftaler om evt. forårs/sommerhold 

Dialog med samarbejdspart/instruktør om terminer/pris (kun tidligere eller også nye) + besked til 

sekretariatet i holddataskema. 

 

Punkt 4 – Holddata sekretariatet v/Ellis og TU v/Birthe 

Der udsendes forhåndstilmeldingslink fra sekretariatet i hhv. juni og november 

Der åbnes for online tilmelding på hjemmesiden hhv: 

 15. juli for efterårssæsonen 

 15. december for forårssæsonen 

 

Der foreligger bilag ”holddataskema”, som skal udfyldes med holdoplysninger. Både sekretariatet 

og TU har brug for oplysningerne ”så tidligt som muligt” til hjemmeside og aktivitetskatalog inden 

sommerferien. 

I forhold til evt. aftalte forår/sommer aktiviteter, skal holddata for disse så hurtigt som muligt til 

sekretariatet. Sekretariatet oprettet et link, som sendes ud til medlemmerne på holdene. 

 

Punkt 5 – samarbejdspartnere 

De eksisterende samarbejdsaftaler evalueres ”efter behov”. 

Udvalgsformanden ”har bolden” – konsulenten bidrager gerne. 

 

Punkt 6 – løbende opgaver 

Generelt for  aktivitetsudvalgsformænd 
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Udvalgsformanden, er den person, der har det overordnede ansvar for det ”der skal ske” i 

udvalget / den der driver/administrerer udvalget / den der følger op på opgaverne og sætter i 

gang. Det betyder ikke, at man skal lave alt arbejdet.  Udvalget består også af et antal holdledere, 

som kan bruges til forskellige opgaver. Holdlederne har ansvaret ude på holdene, hvor de også kan 

bruge medlemmerne til forskellige opgaver. 

 

Udvalgsformanden er også den, der i dialog med bestyrelsen/Drift, udvikler udvalget – det kan 

være alt fra flere/færre hold, nye aktiviteter, ændre aktivitets kontingentet, deltage i stævner, 

arrangementer på tværs og mmm. Alt der har økonomisk betydning, skal naturligvis via 

bestyrelsen, som man mødes med to gange årligt, og som også kan kontaktes løbende. 

 

Sekretariatet er også en samarbejdspartner i forhold til div. praktiske opgaver. 

Udvalgsformanden tjekker i samarbejde med samarbejdspartner, at alle der deltager, er meldt til 

og har betalt. 

 

 

Retningslinjer vedr. tilmelding og evt. opstart midt i sæsonen 

Karen Yoga.   Steder: Skårup – Hundstrup – Svendborg  

Pris:   Forskellig p.g.a. forskellig lokaleudgift 

Tilmelding midt i sæson: Det er altid muligt at tilmelde sig midt i en sæson. Pris udregnes manuelt 

  og betales på kontoret eller til Karen. 

  Udvalgsformanden kan bedes om hjælp. 

Husk medlemsgebyr,  som betales på hjemmesiden.  

Prøvetime:  Bed medlemmet om at henvende sig til Karen inden tilmelding.      

  Karen Margrethe Jensen:    karenmargrethejensen2@yahoo.dk 

  Tlf. 26241512 

Fortrydelse:  Der er ingen fortrydelsesret/kompensation, når en tilmeldt stopper efter 

  holdet er i gang.   

 

Samantha Yoga.  Yoga Prana, Bagergade 40 B,    

Pris:  Fast pris for hele perioden    

Tilmelding midt i sæson: Det er altid muligt at tilmelde sig midt i en sæson. Pris udregnes manuelt 
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  og betales på kontoret eller til Samantha. Sekretariatet kan bede  

  udvalgsformanden om hjælp. 

Husk medlemsgebyr som betales på hjemmesiden.  

Prøvetime:  Bed medlemmet om at henvende sig til Samantha Soden inden tilmelding. 

  samantha.soden@gmail.com 

YogaPrana  Bagergade 40. B. - 2. sal  5700 Svendborg tlf. 21482519  

Fortrydelse: Der er ingen fortrydelsesret/kompensation når en tilmeldt stopper efter  

 holdet er i gang. 

 

Selvforsvar  Aikido Dojo Svendborg’s lokaler – Østre Havnevej 17. D 

Pris:   Forskellig p.g.a. forskellig lokaleudgift 

Tilmelding midt i sæson: Det er altid muligt at tilmelde sig midt i en sæson. Pris udregnes manuelt 

  og betales på kontoret 

  Udvalgsformanden kan bedes om hjælp. 

Husk medlemsgebyr,  som betales på hjemmesiden.  

Prøvetime:  Bed medlemmet om at henvende sig til Kim inden tilmelding.      

  Kim Rasmussen, kim@aikido-dojo-svendborg.dk eller 

  Tlf. 20 70 12 87 

Fortrydelse:  Der er ingen fortrydelsesret/kompensation, når en tilmeldt stopper efter 

  holdet er i gang.   
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