KURSER
forår 2013
Førstehjælp med fokus på hjerte-/lungeredning
Tidspunkt

Torsdag den 7. marts 2013
kl. 18.30–21.30

Sted

Ørum Aktiv Center
Skolebakken 43
8586 Ørum Djurs

Tilmelding

Via dette link: www.dgi.dk/201309853440

Effektive møder
Tidspunkt

Torsdag den 14. marts 2013
kl. 18.30–21.30

Sted

Auning Idrætscenter
Sdr. Fælledvej 5
8963 Auning

Tilmelding

Via dette link: www.dgi.dk/201309853441

Den lovlige forening/kassererkursus
Tidspunkt

Onsdag den 17. april 2013
kl. 18.30–21.30

Sted

Grenaa Idrætscenter
Ydesvej 2
8500 Grenå

Tilmelding

Via dette link: www.dgi.dk/201309853442

Førstehjælpskursus
Målgruppe

Nuværende og kommende trænere, instruktører og ledere i
foreningen.

Indhold

Livreddende førstehjælp inkl. hjertestarter og kunstigt åndedræt.
Deltagerne vil på kurset få klar besked om, hvordan man forholder
sig, når uheldet er ude. Undervisningen bliver primært praktisk
betonet, da det erfaringsmæssigt er den bedste måde at lære
førstehjælp på.
Der vil være let forplejning i løbet af aftenen.

Tidspunkt

Torsdag den 7. marts 2013 kl. 18.30-21.30

Sted

Ørum Aktiv Center, Skolebakken 43, 8586 Ørum Djurs

Undervisere

Poul Holm Christensen, førstehjælpsinstruktør i DGI Østjylland.

Deltagerantal

Minimum 8 og maksimum 16 deltagere.

Tilmelding

Senest den 17. februar 2013 via dette link:
www.dgi.dk/201309853440
Alle oplysninger bedes oplyst korrekt. Der udsendes deltagerliste
via mail, så husk at oplyse korrekt mailadresse.

Pris
inkl. let forplejning

Kr. 75,- som betales ved tilmelding. Betalingen skal ske med
Dankort eller Visa/Dankort.
Kurset er primært for folkeoplysende foreninger i Norddjurs Kommune. For
deltagere fra øvrige foreninger er deltagerprisen 300 kr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen tilbagebetales deltagergebyret ikke.

Kontaktperson

Maria Thuesen Beck, foreningskonsulent DGI Østjylland
Tlf. 7940 4316
maria.beck@dgi.dk

Effektive møder
Målgruppe

Nuværende og kommende frivillige i foreningen, der ønsker at have
flere at dele det frivillige arbejde med. Det vil være en fordel at
være mere end en fra samme forening.

Indhold

Traditionel mødeledelse rundt om et bord og tale på skift med
håndsoprækning, ordstyrer, referent osv., er ikke altid den mest
effektive måde at komme igennem en dagsorden.
Nogle gange fordrer opgaverne i et udvalg at man tager et helt
andet perspektiv.
Vi stiller skarpt på metoder og redskaber, der er gode at beherske,
når man holder møder og arbejder med aktivitetsudvikling:


Hvordan tager vi afsæt i de bedste erfaringer og bruger det
der allerede virker, når vi skal tænke nyt?



Hvilke metoder kan vi benytte til planlægning, prioritering og
evaluering?



Hvordan får vi fordelt opgaverne så alle laver det de har lyst
til og er bedst til?

Der vil være let forplejning i løbet af aftenen.

Tidspunkt

Torsdag den 14. marts 2013 kl.18.30-21.30

Sted

Auning Idrætscenter, Sdr. Fælledvej 5, 8963 Auning

Undervisere

Helle O. Thomsen, DGI underviser i DGI Østjylland.

Deltagerantal

Minimum 8 og maksimum 20 deltagere.

Tilmelding

Senest den 24. februar 2013 via dette link:
www.dgi.dk/201309853441
Alle oplysninger bedes oplyst korrekt. Der udsendes deltagerliste
via mail, så husk at oplyse korrekt mailadresse.

Pris
inkl. let forplejning

Kr. 75,- som betales ved tilmelding. Betalingen skal ske med
Dankort eller Visa/Dankort.
Kurset er primært for folkeoplysende foreninger i Norddjurs Kommune. For
deltagere fra øvrige foreninger er deltagerprisen 300 kr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen tilbagebetales deltagergebyret ikke.

Kontaktperson

Maria Thuesen Beck, foreningskonsulent DGI Østjylland
Tlf. 7940 4316
maria.beck@dgi.dk

Den lovlige forening/kassererkursus
Målgruppe

Nuværende og kommende ledere og bestyrelsesmedlemmer i
foreningen.

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i, hvad foreningerne kan og må
indenfor skattelovgivningen samt procedurer omkring bogføring og
medlemsregistrering og tips hertil.
Følgende emner vil blive berørt i løbet af aftenen:


Løn og godtgørelse til trænere og instruktører



Momsregler



Tilladelser til arrangementer



Daglig bogføring



Medlemsregistrering

Der vil være let forplejning i løbet af aftenen.

Tidspunkt

Onsdag den 17. april 2013 kl.18.30-21.30

Sted

Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenå

Undervisere

OP, hovedforeningskasserer i Åbyhøj IF
Per Lund, DGI underviser

Deltagerantal

Minimum 12 og maksimum 24 deltagere.

Tilmelding

Senest den 17. marts 2013 via dette link:
www.dgi.dk/201309853442
Alle oplysninger bedes oplyst korrekt. Der udsendes deltagerliste
via mail, så husk at oplyse korrekt mailadresse.

Pris
inkl. let forplejning

Kr. 75,- som betales ved tilmelding. Betalingen skal ske med
Dankort eller Visa/Dankort.
Kurset er primært for folkeoplysende foreninger i Norddjurs Kommune. For
deltagere fra øvrige foreninger er deltagerprisen 300 kr.
Ved afbud efter tilmeldingsfristen tilbagebetales deltagergebyret ikke.

Kontaktperson

Maria Thuesen Beck, foreningskonsulent DGI Østjylland
Tlf. 7940 4316
maria.beck@dgi.dk

