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Tag temperaturen på foreningens bestyrelse 
og fyr op under bestyrelsesarbejdet

NY VIDEN
INSPIRATION

Tid
Torsdag den 18. august 2022 kl. 16.30-20.00.

Sted
Frivilligcenter Næstved – De Sociale Foreningers Hus, 
Farimagsvej 16, 4700 Næstved.

Pris
Gratis

Tilmelding 
Senest mandag den 8. august 2022 på tlf. 55 77 62 43
eller adm@frivilligcenter-naestved.dk. 

Oplys navn, mailadresse, forening, og hvilken social 
aktivitet din forening udfører.

Er I som bestyrelse gået kolde i bestyrelses- 
arbejdet og er arbejdet i bestyrelsen blevet 
for kedeligt og rutinepræget? Så kom med 
på dette kursus, hvor vi sætter vi fokus på 
bestyrelsens kompetencer, opgaver og  
samarbejde. 

Opgaverne i bestyrelsen spænder vidt, og som bestyrelses-
medlem er du med til fx at sikre, at foreningen udvikler sig i 
overensstemmelse med strategi og vedtægter. 

Bestyrelsen har ansvar for mange forskellige opgaver i for-
eningen. Derfor er det vigtigt, at I kan manøvrere i opgaver-
ne, og at I formår at holde gejsten oppe, så samarbejdet ikke 
går i stå. 

Dette kursus giver jer inspiration og redskaber til at udvikle  
bestyrelsesarbejdet og jeres interne samarbejde, så det bliver 
ved med at være interessant og relevant at være en del af 
bestyrelsen.

Igennem fælles debat og diskussioner arbejder I med jeres 
egne roller og handlemuligheder. Kurset præsenterer også 
et redskab, som I kan bruge til en åben dialog om, hvor 
der er behov for at styrke, ændre eller måske helt droppe 
bestemte bestyrelsesopgaver.

Underviser er Sigrid Bolet fra CFSA.
Kurset er målrettet både nye og mere erfarne

bestyrelsesmedlemmer i foreninger, frivilligcentre 
og frivillige organisationer, som udfører frivilligt 
socialt arbejde. 

Kurset er et samarbejde mellem Center for Frivilligt 
Socialt Arbejde og Frivilligcenter Næstved.

Kurset er baseret på CFSA’s mange rådgivninger af 
bestyrelser i frivillige foreninger i hele landet og  
CFSA’s bog At lede en sag. Grundbog for   

bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer.
Læs mere om kurset på  
www.frivillighed.dk/kurser/tag-temperatu-
ren-paa-foreningens-bestyrelse-og-fyr-op-un-
der-bestyrelsesarbejdet-lokalt

Kurserne er gratis og  for  

frivillige sociale foreninger og grupper!
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