VERDENS BEDSTE FODBOLDKLUB
TILST: 11. MARTS 2017

PROGRAM
08.45 - 09.15
09.15 - 09:30

Morgenmad
Velkomst ved formanden for DBU Jylland, Bent Clausen

09.30-12.30

MODUL 1 - Hver deltager vælger at følge én temastreng, som følges hele formiddagen

Ledelse og frivillige

Børn

Unge

Senior

Piger og kvinder

Klub-kommunikation

Det gode
træningsmiljø

Verdens bedste
ungdomsafdeling

Værdier i
seniorfodbolden

Lad pigerne først

Klubeksempler:

v/Flemming Vesth

Sådan kommunikerer vi

v/Jan Chr. Hansen

v/Karsten Sejerup & Svend
Pedersen

v/Martin ”Pop” Løber

Frivillighed i klubben

Det gode kampmiljø

v/Kim Mølbach

v/Jan Chr. Hansen

Den gode sportslige
træner
v/Karsten Sejerup & Svend
Pedersen

Jyllands bedste
serieklub – fra idé til
virkelighed

Du bliver en bedre
træner af at træne
piger

v/Lasse Mønster

v/Benny Rosenqvist

Fastholdelse vs.
udvikling af spillere

Den gode sociale
træner

Kolde øller og varme
hjerter

Få en større pige-/
kvindeafdeling

Klubben på
Facebook

v/Jan Chr. Hansen

v/Karsten Sejerup & Svend
Pedersen

v/Finn Bangsgaard

v/Henriette Hansen

v/Jakob Lind Tolborg

09.30-10.25
Værdier i klubben
v/Karina Kallehauge

v/Simon Buus Olsen

10.30-11.25
Klubbens brug af
hjemmeside
v/Frederik Nicolajsen

11.30-12.30
Optimal ledelse af
frivillige og den gode
klubleder
v/Palle Madsen

VERDENS BEDSTE FODBOLDKLUB
TILST: 11. MARTS 2017

PROGRAM
12.30-13.30

Frokost

13.30-14.55

MODUL2 - Deltagere vælger frit ét af nedenstående emner

15.05-16.30

Konflikthåndtering

Dit hold

Faciliteter og fastholdelse

Forebyg og håndter menneskelige udfordringer i klubben
v/Per Larsen

Dit hold er ikke bedre end din venstre back
v/Asbjørn Sennels

Er faciliteter med til at fastholde? Det sociale liv i og omkring klubhuset – hvordan skaber vi det?
v/Oliver Vanges

Facebook

Foreningsjura

Få det bedste ud af Facebook
v/Jakob Lind Tolborg

Foreningsjura: Kend også spillereglerne uden for banen, så I
undgår at få det gule eller det røde kort.
v/Willy Rasmussen

MODUL3 - Deltagere vælger frit ét af nedenstående emner
Hvad siger klubbens medlemmer?

Nok er nok! Hvor går grænsen?

Lyt til medlemmerne og få svar på, hvad der rører sig hos
klubbens spillere, trænere og frivillige
v/ Jacob Stammer

Hvad kan man gøre for god inklusion i klubben, og hvor
sætter man grænsen?
v/Claus Frank Nielsen

Skole og klub

Motion og fitness

Fundraising

Skole-klub-samarbejde: Hvorfor og hvordan?
v/Karina Kallehauge

Rekruttering af nye (men ældre) målgrupper:
Motionsfodbold for mænd og Fodbold Fitness
v/Anders Østergaard

Nye veje til ”sponsorkroner”: Fra drøm til virkelighed!
v/Christian Bordinggaard

