
Udvalgsformand for Bevæg dig i Naturen 

Bevæg dig i naturen dækker over de mange forskellige hold SVSI har, der på den ene eller anden 

måde bevæger sig rundt i naturen. Det drejer sig om: 

o Stavgang med to hold fra forskellige steder i byen 

o Intervalgang 

o Gågruppe 

o Mænd i Naturen 

o Naturmotion med to hold – NYT pr. september 2020 

o El-cykling med to hold 

o Cykling 

o Mountainbike MTB 

 

Hvert hold har en holdleder. Holdlederen har 1-2 suppleanter, alt efter holdets størrelse 

Alle ovennævnte hold er generelt meget velfungerende og selvkørende og har kørt med samme 

holdledere i en længere periode. Der har i år været udskiftning på det ene stavgangshold. 

Forventninger til dig som udvalgsformand 

At du … 

 Er bindeled mellem holdlederne og bestyrelsen/sekretariatet 

 Har fingeren på pulsen i forhold til holdlederne og medlemmerne. Er der ønsker, forslag til 
ændringer o. lign.  

 Giver sekretariatet besked om nye holdledere 

 Planlægger og afvikler to holdledermøder om året 

 Deltager i fællesmøde med bestyrelsen, andre udvalgsformænd og holdledere to gange 
årligt 

Udvalgsformandens kontakt i foreningen er en Driftgruppe på tre personer, som har rod i 

bestyrelsen. 

SVSI benytter sig af et it program, Conventus som medlemsdatabase, kalender og arkiv. Det får 

man brugeradgange til, samt, hvis behov for det, en introduktion. 

Foreningen har et sekretariat, der er samarbejdspartner på administrative opgaver.  

Man kan evt. være to om opgaven – det har vi god erfaring med ved andre opgaver. 

Der foreligger et arbejdsårshjul med tilhørende beskrivelser af opgaverne. 

Indkøringsperiode: En person fra Driftgruppen, samt den afgående udvalgsformand vil hjælpe dig i 

gang, indtil du er fortrolig med opgaverne. 

Hvad skal der til for at blive udvalgsformand? 



o Lyst til at være en del af det frivillige arbejde i en stor organisation i Svendborg Senior 

Idræt 

o Lyst til at være opsøgende i forhold til holdlederne 

o Et godt overblik over foreningens tilbud er ikke et krav, men et godt udgangspunkt og hvad 

du evt. ikke har, det hjælper vi dig med at få 

Hvad får du ud af det? 

o Et godt fællesskab med dine holdledere i udvalget 

o Et godt fællesskab i en gruppe af andre erfarne udvalgsformænd (se frivilliginfo på 

hjemmesiden for foreningens opbygning) 

o Mulighed for at præge udviklingen af Bevæg dig i Naturen i SVSI 

o Fællesarrangement for alle frivillige i SVSI 

 

Har dette vakt din interesse, eller har du blot lyst til at høre mere om opgaven, så kontakt 

næstformand Lene Krogh på mobil 28 60 88 48, eller på mail: lenekrogh03@gmail.com 

 

BB/december 2020 


