Energi og brændstof til Idrætslivet
Sport Horsens søger nye bestyrelsesmedlemmer med nye ideer og vinkler på foreningslivet i Horsens
Kommune. Vi står overfor en transformation, så vi fremadrettet kan agere og skabe. Her mangler vi dig.
Sport Horsens er en paraply- og interesse organisation under Horsens Kommune, hvor vi arbejder for alle
vores medlemsforeninger. Da vi er i gang med en transformation, er det netop nu du som nyt
bestyrelsesmedlem virkelig kan være med til at gøre en forskel. Ikke mindst, at du kan sætte dit præg på
fremtidens Sport Horsens´ væsentlige fokus punkter.
Som nyt bestyrelsesmedlem i Sport Horsens, vil du være med til at bestemme dagsorden og være med til at
forme den nye platform, hvorfra Sport Horsens på en helt ny måde kan skabe fokus på alle
medlemsforeninger.
Vi forventer at du kommer med;
 Interesse for idrætslivet
 Meget gerne erhvervs erfaring
 Meget gerne event kendskab
 Kendskab til hvad der sker og rør sig i Horsens Kommune indenfor sport
 Vil lægge 2 timer hver måned til bestyrelsesmøde eller opfølgende arbejde herfra
Vi har en kontorassistent ansat på 16 timer om ugen, herfra styres Idrætsklinik og Arkiv der begge er
beliggende på separate adresser. Øvrigt arbejde er baseret på frivilligt bestyrelses arbejde, herunder også
styregruppen for Horsens Kræmmermarked.
Bestyrelsen mødes ca. hver anden måned for at lægge den kommende fokus strategi, hvor
administrationen så efterfølgende fører planerne ud i livet.
Vil du med på en rejse hvor vi for alvor sætter Sport Horsens fast i
folks bevidsthed. Hvor vi formår at gøre endnu mere gavn for de
enkelte foreninger. Hvor vi får alle foreninger med ombord i et
samlet fælleskab.
Så er chancen her lige nu!
Vil du høre mere, så tag kontakt til
Sport Horsens formand, Line Læsøe. Tlf.: 20 73 17 48 eller på
mail: formand@sporthorsens.dk
Vigtigst af alt;
Mød op til Sport Horsens repræsentantskabsmøde tirsdag den
10. marts 2020 fra kl. 19.00 i Forum Horsens Lounge. Her kan du
høre mere, møde den øvrige bestyrelse, samt du får her chancen
for at blive valgt ind i Sport Horsens bestyrelse.
Sport Horsens, Office Together, Ormhøjgårdvej 27, 8700 Horsens

