På rette vej med foreningsarbejdet

DGI Bornholm
I DGI Bornholm hjælper vi foreningerne
mod nye oplevelser.
I denne folder fortæller vi om nogle af de
fordele, man kan opnå som medlem af DGI.
www.dgi.dk/bornholm
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Velkommen til DGI Bornholm
Vores vigtigste mission er at være en kompetent og værdifuld samarbejdspartner for
idrætsforeningerne på Bornholm. Herudover vil vi rigtig gerne samarbejde med
andre institutioner, organisationer og partnere.
Vores vision er at kunne tilbyde et attraktivt, tidssvarende og nærværende idrætsmiljø på hele Bornholm. Vi ønsker, at skabe rum, idrætstilbud og aktivitetsmuligheder
for alle på øen.
Vi har en ambition om at blive den første landsdelsforening, der når flg. mål: I 2025
skal 50 % af danskerne dyrke idræt i en idrætsforening, og 75 % af danskerne skal
være fysisk aktive i al almindelighed.
Vi beskriver i denne folder nogle af de fordele, idrætsforeninger får ved at være
medlem under DGI Bornholm, ligesom vi uddyber og fortæller om andre værktøjer
og muligheder, vi har at byde på.

Med venlig hilsen
Ole Dreyer
Formand

November 2014

Gør din forening bedre

Foreninger møder mange udfordringer i hverdagen. Der skal skaffes frivillige trænere
og ledere, faciliteterne skal være i orden, og de skal være ledige. Og så må vi ikke
glemme det vigtigste: der skal være medlemmer, som er interesserede i at bruge
tilbuddene. Det er nogle af de udfordringer, vi vil hjælpe foreningerne med at komme
på forkant med. Vores konsulenter kommer gerne ud og laver små kurser og møder,
hvor der er fokus på jeres forenings muligheder og udfordringer. Målet er, at der
bliver arbejdet bevidst med at udvikle foreningen. Vi drømmer om, at vi i samarbejde
med jer kan gøre det så godt, at der kommer flere aktive i årene fremover. Vil I gøre
jeres forening endnu bedre, så kontakt én af vores konsulenter.
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Medlemsfordele
Et medlemskab af DGI Bornholm giver jeres lokalforening en lang række muligheder:
Skoler, lejre og turneringer
DGI Bornholm afholder både idrætsspecifikke skoler, lejre og turneringer samt mere
tværfaglige arrangementer, som I kan deltage i.
Forsikringsordning
Alle medlemsforeninger er omfattet af DGI´s kollektive idrætsforsikring, som dækker
instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreningen. I aftalen indgår ansvars-,
arbejdsskade- og idrætsrejseforsikring samt mulighed for psykologisk krisehjælp
og retshjælp. Læs mere på: www.idraettensforsikringer.dk
Netværk og sparring
DGI Bornholm indgår i et stort netværk på landsplan, så I kan trække på ekspertise
inden for alle facetter af idrætterne, rådgivning om idrætsbyggeri og faciliteter,
samarbejde med skoler og institutioner, samt forenings- og lederudvikling mv.
Hjælp til foreningsudvikling
Har din forening brug for sparring i forbindelse med foreningsudvikling, rekruttering
af frivillige og tilbud om nye idrætsaktiviteter, så er der mulighed for både at trække
på DGI Bornholms forenings- og idrætskonsulenter og/eller bruge den udviklede
foreningsguide, som findes på: www.dgi.dk/foreningsguide
Trænerguide
Foreningens trænere har mulighed for at hente masser af gratis inspiration til den
daglige træning fra DGI´s særlige trænerguide på: www.traenerguiden.dgi.dk
Rabat på annoncer
Foreninger under DGI Bornholm får 25 % rabat på annoncer i Bornholms Tidende
og Rytterknægten.

Medlemsfordele
Adgang til it-værktøjer
DGI har udviklet en række it-værktøjer, som kan lette administrationen i jeres
forening. Der er bl.a. værktøjer til medlems- og holdstyring, foreningsservice til
opdatering af oplysninger i foreningens kartotek. I får 50% rabat på brug af
GoMINIsite, som er et hjemmesideværktøj.
Conventus
Vil du og din forening slippe for tilmeldingslister, girokort og køen ved tilmelding
forud for sæsonstart? Så er Conventus løsningen. Conventus.dk er et internetbaseret
hjælpeværktøj, som samler informationerne ét sted. Foreningens medlemmer
kan nemt betjene sig selv, og betalingerne bliver bogført direkte i regnskabet. I kan
deltage gratis i Conventus-kurser på Bornholm.
Bladet UDSPIL
Alle instruktører og ledere får gratis tilsendt idrætsmagasinet “udspil”, der udgives af
DGI på landsplan. Bladet giver bl.a. inspiration til træning og ledelse, tips om
sundhed og information om kurser.
Kurser med tilskud
Dygtige og velkvalificerede instruktører er grundlaget for god idræt. DGI Bornholm
har mulighed for at yde direkte økonomisk tilskud til mange kursustyper. Har I som
idrætsforening behov for eller forslag til et specifikt kursus, så samarbejder vi gerne
omkring udvikling og oprettelse af dette.
Rejsetilskud og DAT-aftale
DGI Bornholm har mulighed for at yde et rejsetilskud for deltagelse i kurser og
stævner afholdt på landsplan. Derudover har vi en særaftale med DAT om billige
flybilletter. Kontakt os for nærmere information.
Bliv medlem
Ønsker I som forening at blive medlem, sker dette ved at få tilsendt et ansøgningsskema, som udfyldes og returneres. Kravet er, at man skal være godkendt som en
folkeoplysende forening. Kontingentet er 10 kr. pr. medlem i foreningen.
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Partnerskab og samarbejde
Partnerskaber og samarbejde på tværs
betragtes af DGI Bornholm som en
oplagt mulighed for at udbrede og
styrke betydningsfulde værdier inden
for idræt og fællesskab. Derfor er DGI
Bornholm altid interesseret i dialoger
med potentielle samarbejdspartnere,
som har værdier og visioner, der harmonerer med vores. Vi har igennem de
seneste år lavet samarbejde omkring
flere sundhedsfremmende projekter på
Bornholm.

Vi har indgået partnerskaber og samarbejdet med Bornholms Regionskommune i en række sammenhænge. Og vi har
samarbejdet med institutioner, skoler, 10.
klassescenter, turistorganisationer m.fl.
Så har I en idé og et projekt, hvor DGI
Bornholms muligheder, netværk og
viden kan være med til at løfte en fælles
indsats, hører vi gerne fra jer!

Lej udstyr

DGI Bornholm råder over en række
lege- og aktivitets-rekvisitter.
Der findes i DGI-Hallen diverse bolde,
legetøj og aktivitets-rekvisitter, som kan
udlånes til lejere i hallen. Foreninger har
også mulighed for at leje dette. Bestilling af rekvisitter kan ske via:
www.dgihallenbornholm.dk

Vi råder desuden over:
- En hjertestarter, der kan lånes
ved større arrangementer
- To trailere
- Diverse udstyr til outdoor-aktiviteter
Yderligere kontakt:
DGI Bornholm Tlf: 79 40 47 50
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Kontakt os
DGI arbejder målrettet på at styrke motion og breddeidræt i Danmark.
Sammen med de lokale idrætsforeninger udvikler vi koncepter og aktiviteter, der
tager udgangspunkt i dine behov og muligheder. Det gør vi, fordi vi tror på
sundheden og glæden ved idræt i et foreningsfællesskab. Sammen gør vi din forening mere attraktiv og får skabt bedre og mere idræt og bevægelse på Bornholm.
Synes I, det lyder givtigt og spændende at være medlem hos DGI Bornholm, eller
ønsker I at samarbejde med os om mere og bedre idræt på Bornholm, så kontakt os
endelig for et foreningsbesøg eller et møde. Vi vil gerne tale mere om, hvad vi kan
gøre for jer, eller hvad vi kan gøre sammen.
VI GLÆDER OS TIL AT MØDE JER
Karen-Margrethe Hansen Bager
Direktør

Direktør
Karen-Margrethe Hansen Bager
karen-margrethe.hansen@dgi.dk
Tlf: 79 40 47 51.

Idrætskoordinator
Iris Viborg Kofod
iris.viborg.kofod@dgi.dk
Tlf: 79 40 47 53

Idræts- & foreningskonsulent
Flemming Torsten Sørensen
flemming.torsten.soerensen@dgi.dk
Tlf: 79 40 47 52

Idrætssekretær
Conny Zimmermann Rømer
conny.zimmermann.roemer@dgi.dk
Tlf: 79 40 47 54

DGI Bornholm, Torneværksvej 20, 3700 Rønne
www.dgi.dk/bornholm

