
Opgaver: Formand Sisu-MBK 

Nuværende Formandsopgaver Evt. udlicitere til: 

Bestyrelsesmøder Lave dagsorden og indkalde til 4-5 
bestyrelsesmøder pr. sæson. Herunder den lidt 
mere omfattende sommermødeplanlægning. Lave 
referat af møderne til internt brug og klubbens 
hjemmeside/nyhedsbrev 

Kan udliciteres til 
en sekretær. 

Generalforsamling Forberede generalforsamling. Herunder 
indkaldelse, dagsorden, beretning, 
hædersbevisninger mv. 

Delvist udliciteres 
til udvalgformænd 
og sekretær. 

Kontakt til eksterne Fora Kordinere om Sisu-MBK skal deltage i diverse 
møder i DGI, DBTU, JBTU mv. 

- 

Løbende postfordeling Videredelegering af post fra personer og instanser, 
kommune, DBTU, DGI, Idrætssamvirke, talrige 
projekter med videre 

- 

Behandling af sager En række sager kan være svære at videredelegere. 
Herunder besvarelse af mails fra medlemmer. 
konfliktsager. Afgørelse af hvem der skal gratis med 
til julefrokost. Aftale om leje af materiel. Tilmelding 
til DM fest, Koordinering af specialevents der 
opstår. Fx ITTF bordtennis dagen i Scandinavian. 
Antallet af sager bør kunne minimeres hvis vi får 
etableret nogle gode udvalg. 

Kan delvist 
udliciteres til 
aktivitetsudvalg/ 

Orientering i øvrigt  Der er løbende behov for at formanden 
videreleverer oplysninger til klubbens medlemmer 
via facebook, hjemmeside eller mailliste. 

Delvist udlicitering 
til sekretær. 

Opsamling på opgaver der 
ikke løses 

I den perfekte verden med udvalg der fungerer vil 
denne opgave ikke være stor. Men i en situation 
med dårligt fungerende udvalg kan opgaverne 
naturligvis stige i omfang. 

- 

Kontakt til kommune vedr. 
lokalerne (fysiske forhold) 

Opgaven skal nok ligge i bestyrelsen. Men ikke 
nødvendigvis hos formanden 

Andet 
bestyrelsesmedlem 

Kontakt til Volley Opgaven skal nok ligge i bestyrelsen. Men ikke 
nødvendigvis hos formanden 

Andet 
bestyrelsesmedlem 

Godkende klubskifter og 
søge B-licenser 

Vi skal have overblik over hvem der har hvilke 
rettigheder. 

Fx De enkelte 
udvalgsformænd 

Koordinerende rolle 
specialarr. 

En stor opgave der skal uddelegeres: Et udvalg 
skal etableres til hvert større arr: Sisu/open, 
AAVO, Seniorcup. DM veteraner2018.  

Se særskilt papir 

Lokalebookning. Sæson og 
specialarr.  

Opgaven er udelegeret til Ida i sæsonen 2016-17. 
Der gerne påtager sig den rolle i kommende sæson 

Ida G. Nielsen 

Nøglebrikadministration Opgaven bør uddelegeres til et lokaleudvalg Lokaleudvalg 

Parkeringskortadministration Opgaven bør uddelegeres til et lokaleudvalg Lokaleudvalg 

 


