Indkaldelse til:

Generalforsamling i
Dover Gymnastik Forening
Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 19.00
Biblioteket, Bjedstrup Skole.
Dover GF er med til at skabe liv og bevægelse i området omkring byerne
Bjedstrup – Svejstrup – Alken – Illerup – Hemstok - Boes.

Foreningen har brug for din opbakning!
Vil du gerne have at du selv og dine børn kan gå til gymnastik, boldspil og
andre aktiviteter i lokalområdet? Gymnastikforeningen har brug for aktive
medlemmer for at kunne blive ved med at komme med tilbud!
Du kan støtte op ved at komme til generalforsamlingen. Vi skal bruge et
par nye bestyrelsesmedlemmer, nogle trænere og hjælpetrænere, og til
sportsfesten behøver vi hjælpende hænder til en række konkrete opgaver.
Foreningen sørger for lidt til den søde
og den sunde tand samt kaffe/ te, øl/ vand.
Indkomne forslag skal meddeles til
formand Johan H. Sørensen på
20661586 / johan@kirstinelund.dk
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dover Gymnastik Forening søger:
Boldleg for børnehavebørn: Voksen med-træner
Maria Byskov har brug for en makker. Det kræver ingen specialviden, kun
lyst til at være sammen med børn og lege med en bold! Holdet bliver kun
oprettet hvis vi finder en med-træner.

Fodbold for skolebørn: Trænere og hjælpere
Vi mangler voksne / unge mennesker til at træne et eller flere fodboldhold
for skolebørn – så hvis du gerne vil have at dit skolebarn skal kunne gå til
fodbold, håber vi at du vil overveje at melde dig.

Bestyrelsen: To menige medlemmer
Man stiller op for 2 år, men arbejdet er ret begrænset: 4-5 møder om året
+ det løse. Både formand, kasserer og klubmodul-bestyrer fortsætter.

Hjælp til sportsfesten: Til den årlige sportsfest, som i år ligger lørdag
d. 29. april, skal vi bruge hjælp til opstilling og oprydning, samt til
organisering af: Kiosk. Hoppeborg. Slush Ice-maskine. Popcorn-maskine.
Grill. Skydetelt. Fodboldturnering. Aktiviteter i salen.
Jo flere der melder sig, desto flere lækkerier og sjove aktiviteter kan vi
have til sportsfesten. Hvis du selv har andre ideer, så sig endelig til!

Nye ideer er altid velkomne!
Har du noget du brænder for at starte op? Dover GF opretter gerne hold i
alle former for idræt og bevægelse. Og hvis du bare vil lave et enkelt
arrangement eller to, hjælper vi dig med at arrangere et event.

Godtgørelse og kurser
Bestyrelsesmedlemmer, trænere og hjælpetrænere modtager hvert år en
mindre godtgørelse for deres arbejde. Både hjælpere og trænere kan
komme på kurser gennem DGI.

Vil du byde ind
– eller bare høre nærmere?
Kontakt formand Johan Harding Sørensen
på 2066 1586 / johan@kirstinelund.dk

