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En forening er et sammenvirke mellem flere …
Præcis ligesom på et volleyball hold eller indenfor hvilken som
helst anden holdsport afhænger resultaterne i en forening af
en fælles indsats.
I Dover GF tror vi på det vigtige i at være aktive sammen med
vores børn. Foreningslivet er rigt og mangfoldigt, men det
kræver frivillige hænder, idérige hoveder og bankende hjerter.
Vil du være med til at gøre en forskel for dine børn eller dig
selv – så mød op til visionsmøde og ekstraordinær generalforsamling, hvor du kan høre om bestyrelsens visioner, planer
for efteråret og om alle foreningens muligheder.
Du får lejlighed til at høre DGI konsulent Ole Brændgaard, der
rådgiver foreninger med henblik på visioner og udvikling. Han
giver eksempler på, hvad man gør andre steder og hvordan vi
kan udvikle vores forening og lokalområde.
Vil I styrke lokalområdet? Hvordan udvikler vi foreningen og vore faciliteter
sammen, så mange flere kan dyrke motion det samme sted med forskellige
aktiviteter? I øjeblikket er der 80 % af alle motionsaktive danskere, der dyrker
deres aktivitet udenfor foreningen. Mon det er sådan i Dover og skal vi sikre,
at der bliver plads og aktivitet til alle i Dover?

I Dover GF har vi fokus på …
Fællesskab og kammeratskab, fordi….
Dover Gymnastik Forening har fokus på god
handlemåde, glæden ved bevægelse og leg. Som
klub arbejder vi med bredden i idrætten og tilbyder
aktiviteter som fremelsker kammeratskab og
fællesskabsfølelse, ansvar for fællesskabet og en
anerkendelse af, at ens egen indsats gør en forskel
i en holdsport.
Engagement, fordi….
Ingen forening kører af sig selv. Klublivet kræver at
der hele tiden er nogen, som har energien til at få
det til at rulle og få andre til at rulle med. Derfor
arbejder vi på et så stort engagement så bredt som
muligt. Vi har forventninger til hinanden,
bestyrelsen, trænere, til børnene og deres forældre.
Åbenhed, fordi…
Vi tror på, at åbenhed og kommunikation tager de
fleste problemer i opløbet. Ved at afstemme vores
forventninger til hinanden kan vi undgå mange
konflikter.

Vi håber, at du møder op med engagement og bidrager med
nye ideer og input.
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