Kære bestyrelse
Tiden er kommet hvor jeg gerne vil ”trække mig tilbage” fra mine opgaver i LBK.
Jeg har haft mange forskellige opgaver i klubben de sidste godt 25 år. Jeg er ikke træt af
opgaverne, men jeg bliver jo ikke yngre og derfor synes jeg det er bedst at stoppe medens jeg er i
stand til at hjælpe ny(e) kræfter i gang hen over en periode OG ikke mindst på et tidspunkt, hvor
der er grøde og gå-på-mod i klubben.
Jeg har tænkt mig følgende nedtrapningsplan:
 Forår 2019 – senest 1. juni er der fundet afløser(e).
Jeg kører det hele videre hen over foråret og skal naturligvis nok hjælpe med at oplyse evt.
interesserede om opgavernes indhold.
 Efteråret 2019 – min(e) efterfølger(e) tager over.
Jeg hjælper dem gerne i gang med sæsonstarten og er villig til at ”stå på sidelinjen” hele
efteråret og i forbindelse med sæsonstart januar 2020, hvis det er nødvendigt.
 Derefter er jeg ude.
Jeg besvarer naturligvis stadig gerne spørgsmål om hvordan og hvorledes ”vi plejer at
gøre”, hvis det er nødvendigt, men jeg er ikke ansvarlig for noget.
I de senere år har jeg brugt 4-5 timer om ugen i gennemsnit på de mange forskellig artede
opgaver. Måske kan man nøjes med mindre. Jeg kan jo rent faktisk godt kunne lide at ”tænke nyt”
og udvikle nogle procedurer o.s.v. Så måske kan det gøres med en mindre indsats af andre. Jeg
har jo de sidste 5 år haft den fordel, at jeg ikke har været ”ramt” af job!
Det er meget få dage i løbet af et år, hvor der ikke er mails eller telefonopkald, der skal besvares.
Især i forbindelse med sæsonopstarter i januar og august/september.
Hvis der er behov og ønske om det, kan mine nuværende opgaver evt. opdeles i flere:
1. Medlemsadministration.
a. ind- og udmeldelse og i den forbindelse administration af kontingent udskrivning og
– inddrivelse med udgangspunkt i medlemssystemet på lindholm.halbooking.dk. Jeg
har naturligvis administratorrettighed, som interesserede kan få for en nærmere
undersøgelse af systemet.
b. Ajourfører de enkelte holds/medlemsgruppers medlemslister.
c. Reserverer baner til voksenmotionister med egen banetid.
d. Kontakt med WannaSport, som vi samarbejder med vedr. banebooking.
e. Årlige medlemsoptællinger via vores bookingsystem til Idrætsforbundene og til
Aalborg Kommune.
f. Ansøge SIFA og/eller andre om medlemstilskud til dårligt stillede
ungdomsmedlemmer.
2. Praktiske opgaver.
a. Kontakt til skolens serviceleder. Holder styr på udleverede nøgler og brikker til
trænere og ledere.
b. Koordinerer ”åbning af dør” i skoleferieperioder, hvor ungdomsafdelingen har aflyst
træningen, men vores voksne motionister skal jo alligevel kunne komme ind og
spille.
c. Booke baner på Fritidsportalen hos Aalborg Kommune dels i forbindelse med hele
sæsonen og dels i forbindelse med enkeltbookinger til enkelt arrangementer i
hallen.

d. Kontakt med vores dataleverandør Globus Data omkring fejl og nye tiltag i
bookingsystemet, som også er vores medlemssystem.
3. Kommunikation
a. Modtager klubbens mailpost på infolindholm@gmail.com og videresender til de
relevante eller besvarer nogle gange selv, hvis jeg føler at jeg kan det. Alle
forespørgsler fra potentielle medlemmer kommer også her.
b. Mit private telefonnummer er opgivet som klubbens kontaktnummer.
c. Webmaster på www.lindholmbadmintonklub.dk
Her ajourfører jeg primært de forholdsvis permanente informationer samt enkelte
aktuelle nyheder. Se selv på hjemmesiden hvad den indeholder.
Bemærk menuen ”Internt” på siden. Med adgangsoplysninger, kan man her gå ind
og finde ajourførte oplysninger om adgangskoder, nøgle/brik liste og meget mere.
d. Administrator på et par af Facebook siderne, hvor jeg slår aktuelle nyheder op
rettet dels mod klubbens medlemmer
(https://www.facebook.com/groups/365813680148315/)
- dels mod folk der endnu ikke er medlem af klubben
(https://www.facebook.com/lindholmbadmintonklub/)
e. Ajourfører vores vigtige bookingside med det nødvendige – herunder også de
informationssider, der er knyttet hertil (lindholm.halbooking.dk)

Det kan være svært på kort tid at opremse alle mine opgaver. Måske har jeg glemt nogen. I så fald
skal jeg nok ajourføre ovenstående liste hen ad vejen, så grundlaget for mine ”efterkommere”
bliver så fyldestgørende som muligt.

Venlig hilsen
Kurt

