Påske-Nyhedsbrev
23. marts 2016
Velkommen Susanne Abild Kodahl
Vi har fået et nyt ansigt på DGI-kontoret. Den 1. marts 2016 begyndte Susanne Abild Kodahl i en 28 timers stilling
som idræts- og foreningskonsulent. Susanne overtager de opgaver, Cathie Folman Westh sad med – dvs. foreningsudvikling samt ansvaret for et par af vores
idrætter (badminton, håndbold og
svømning).
Susanne kommer fra en projektlederstilling i BRK på rehabiliteringsområdet, og
har en bred erfaring på særlig det sundhedsfaglige område, som vi glæder os til
at bruge i DGI Bornholm.
Sidste udkald til priser
Brug påsken til at skrive et par linjer til
indstilling af kandidater til priserne ved
DGI Bornholms Årsmøde:
1) Udviklingsprisen for innovative tiltag
(2.500 kr.)
2) Årets ungdomstræner u. 25 år
(1.500 kr.)
3) Årets Idrætslederpris (5.000 kr. fra
Sparekassen Bornholms Fond)
Fristen for indstilling af kandidater er
den 1. april.
Send jeres forslag til bornholm@dgi.dk
Tilmeld dig til DGI’s Årsmøde
Vi har udsendt invitation til DGI Bornholms Årsmøde, som holdes tirsdag
den 19. april 2016 i Aakirkeby-hallerne.
Klik her for at se invitationen og dagsordenen.
Vi håber, du har lyst til at komme og
spise med fra kl. 17.15 – du skal blot
tilmelde dig online på
www.dgi.dk/201625008050 eller ring til
DGI Bornholms kontor, tlf. 7940 4750.
CrossGym og funktionel træning
Der er enkelte ledige pladser til DGI
Bornholms kursus i CrossGym og funktionel træning, som vi holder søndag
den 3. april fra kl. 10-17.
Underviser: Flemming Torsten Sørensen
Tilmeld dig senest den 30. marts på
www.dgi.dk/201625573030

Ny formand eller kasserer?
Som forening skal I huske at opdatere
data i www.dgi.dk/foreningsservice, når
der sker ændringer på formands- eller
kassererposter og når der sker ændringer i instruktørstaben.
Forklaring til at komme ind i Foreningsservice kan ses her.
Hvis der skal ændres i foreningens
stamdata (fx ved tilbud om nye idrætter), kan forklaringen ses her.
Har du spørgsmål: Ring til Iris!

Kursus i Conventus - administration og booking
Onsdag den 13. april er der mulighed
for at blive klogere på, hvordan du kan
bruge Conventus. Det er BRK og DGI
Bornholm, der udbyder dette kursus i
samarbejde. Kurset henvender sig til
foreningsledere, bestyrelsesmedlemmer, kasserere m.fl., der skal i gang
med at bruge Conventus, eller som har
været i gang i kort tid og har brug for
nye input.
Tidspunkt:13. april kl. 18:30-21:30
Sted: Cafeteriet i Rønne Idrætshal
Underviser: Kirsten Sonne
Medbring: Bærbar PC med trådlåst internet samt forlængerledning.
Tilmeld: på www.dgi.dk senest 7. april
Udviklingsforløb i foreningen
Som medlem af DGI Bornholm har din
forening mulighed for at få et 12 timers
gratis foreningsudviklingsforløb.
Så går dit udvalg eller din forening og
overvejer, om I har brug for inspiration
til udvikling af foreningen, så henvend
jer endelig til os.
Normalt udbydes disse udviklingsforløb
til kr. 2.000, men da DGI Bornholm har
fået tilskud fra Folkeoplysningsudvalget
på kr. 40.000, har vi nu mulighed for at
udbyde 20 udviklingsforløb gratis.
Gratis online-kurser
DGI på landsplan tilbyder en række gratis online-kurser, hvor du bogstavelig
talt kan sidde hjemme i sofaen og blive
klogere. Du skal blot have adgang til en
computer med internetadgang.
Du kan også lade online-kurset være en
del af et bestyrelsesmøde, så alle i bestyrelsen får den samme information
Hele listen med kurser kan ses her.
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En kort beskrivelse af de næste fire online kurser kommer nedenunder:

Det bliver nemlig muligt at tilmelde sig
til reduceret pris i hele oktober 2016.

1) Skat, løn, godtgørelse og gaver

Nye satser for skattefri omkostningsgodtgørelse

Få klarhed over regler og muligheder på
disse områder.
Online-kurset holdes den 30. marts fra
kl. 19.00-20.00.
Tilmelding senest 28. marts på:
www.dgi.dk/201610853421
2) Samarbejde med skoler omkring foreningsuvante børn

Mød en pædagog og en foreningsformand og bliv inspireret til, hvordan din
forening kan hjælpe foreningsuvante
børn i gang.
Online-kurset er d. 4. april fra kl. 19-20
Tilmelding senest 1. april på:
www.dgi.dk/201606853030
3) Flere unge frivillige

Drømmer I om et ungeudvalg eller flere
unge frivillige i foreningen generelt? Her
vil I få nogle bud på, hvordan dette er
lykkedes andre steder og hvilke faktorer, der skal være tilstede for at tiltrække de unge.
Onlinekurset er d. 4. april fra kl. 20-21
Tilmelding senest 30. marts på:
www.dgi.dk/201609853011

Ulønnede instruktører, trænere og ledere kan få skattefri omkostningsgodtgørelse for det arbejde, de udfører i deres forening. Skatterådet har
justeret satserne, og de nye gælder pr.
1. 1. 2016:
•
•
•

telefonsamtaler og internetforbrug:
2.350 kr. (2015: 2.300 kr. )
administrative omkostninger:
1.400 kr. (uændret)
køb, vask og vedligeholdelse af tøj:
1.950 kr. (2015: 1.900 kr.)

Vær opmærksom på, at skattefri
godtgørelser kan alene ydes til ulønnede. Man kan ikke i samme indkomstår både få løn og skattefri godtgørelser.
Nye kørselssatser
Husk også, at Skatterådet fra 1.1.2016
har ændret satserne for befordringsgodtgørelse. For kørsel i egen bil for foreningen er den høje sats ændret fra 3,70
kr. til 3,63 kr. pr. km og den lave sats er
ændret fra 2,05 kr. til 1,99 kr. pr. km.

4) SMARTsport –et afbræk i træningen

Før træning, efter træning, måske
endda under træning? Smartphonen er
blevet en fast del af børn og unges hverdag. Her bliver du introduceret til Apps,
der kan bruges til at skabe bevægelse,
sjov og læring.
Onlinekurset er d. 5. april fra kl. 19.3020.30. Tilmelding på:
www.dgi.dk/201601853300

Husk rabat ved annoncer
Flere af jer har allerede haft annoncer i
Bornholms Tidende og Rytterknægten i
forbindelse med indkaldelse til Årsmøder og generalforsamlinger. Husk, at I
som medlemmer af DGI Bornholm får 25
% rabat på annoncer hos Bornholms Tidende.
Vi ønsker alle en god påske!

Nyhedsbrev om Landsstævne 2017
Mærk pulsen. Mød magien. Det er sloganet for Landsstævnet i Aalborg, der
foregår fra den 29. juni-2. juli 2017.
DGI er begyndt at udsende nyhedsbreve
om stævnet. DGI’s nyhedsbrev er din
kilde til de mere end 20 forskellige
idrætter, vi kan dyrke til Landsstævnet.
Tilmeld dig nyhedsbrevet ved at sende
en SMS til 1919 med teksten L2017.
Overvej allerede nu, hvordan din forening kan komme med. Tager I en hurtig beslutning, er der penge at spare.
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Ring til DGI Bornholm:
Hovednummer

79404750

Karen-Margrethe 7940 4751
Flemming
7940 4752
Iris
7940 4753
Susanne
7940 4754
Landsdelsformand
Ole Dreyer, tlf. 3018 1940

