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Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6 – 8700 Horsens 
3-4. november 2017



 

KORT FORTALT: 
 

HVAD: Klublederseminar 
 
HVORNÅR: Fredag og lørdag den 3-4. november 2017. 
Start på indregistrering: Fredag fra kl. 16:30. Fælles middag kl. 17:45. 

 
HVOR: Hotel Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens. 

 
HVEM: Klubbens bestyrelsesmedlemmer (evt. andre interesserede). 

 
FORMÅL: Konkret vil seminaret i år handle om klubledelse og medlems-
rekruttering. Fredagen vil blive indledt med et eksternt oplæg om ”Ledelse, 
udvikling og bøvl” ved den kendte foredragsholder Nils Villemoes. Lørdag vil 
Klaus Frejo fra DMU’s Klublederuddannelse kickstarte kommissionsmøderne 
med et oplæg om foreningsledelse og rekruttering af frivillige.  

 

Øvrige emner på seminaret besluttes af den enkelte Sportskommission. 

PRIS:  

1.695,00 kr. pr. tilmeldt i enkeltværelse og 1.295,00 kroner pr. tilmeldt, hvis der 
vælges dobbeltværelse.  
Foruden overnatning dækker prisen middag og natmad fredag samt morgenbuffet 
og frokost lørdag. 

Såfremt der sker tilmelding til fredag og lørdag uden overnatning, er prisen 975,00 
kr., hvilket dækker fuld forplejning begge dage.  

Ønsker man kun at deltage lørdag, er prisen 495,00 kr. 

DMU yder tilskud til arrangementet - indregnet i prisen. 

TILMELDING: 
https://www.conferencemanager.dk/tilmelddmuklublederseminar2017/tilmeldi
ng.html 

Tilmeldingen er bindende, og vi henstiller til, at den sker via linket.  

DMU’s sekretariat sender efterfølgende faktura på deltagelse og eventuel 
overnatning, således at dokumentation foreligger for udgiften med henblik på hel 
eller delvis refusion via jeres kommune. 

TILMELDING SENEST: Torsdag d. 12. oktober 2017. 

https://www.conferencemanager.dk/tilmelddmuklublederseminar2017/tilmelding.html
https://www.conferencemanager.dk/tilmelddmuklublederseminar2017/tilmelding.html


 

 
 
PROGRAM: 

 

Fredag den 3. november 

16.30 – 17:45 Indskrivning 
17.45 – 18.30 Spisning 
18.30 – 19.00 Velkomst v/Jørgen Bitsch, DMU  
19.00 – 20.30 Eksternt oplæg: Ledelse, udvikling og bøvl v/Nils Villemoes 
20.30 – 20:45 Pause   
20:45 – 21:45  Workshop om budskaberne i det eksterne oplæg 
21:45 – 22:00  Afrunding 
22:00  Natmad 
 

Lørdag den 4. november 

07:00 - 07:55 Morgenmad 

07:55 - 08:00 Opsamling i fælleslokale v/Jørgen Bitsch 

08:00 - 08:45 Eksternt oplæg: Kickstart af kommissionsmøder omkring 

foreningsledelse og frivillighed v/Klaus Frejo, DMU’s Klubleder-

uddannelse 

08:45 - 08:55 Kåring af årets frivillig i DMU 

08:55 - 09:15 Kaffepause 

09:15 - 12:00 Sportskommissionsmøder (dagsorden fremsendes senere). 

12:00 – 13:00  Frokost 

13:00 –   Sportskommissionsmøder fortsat 

 

Sportskommissionernes detaljerede programmer eftersendes til klubberne.  

 

Vel mødt! 


