ONLINE

INTROKURSUS 2021
1. DEL den 20. APRIL 2. DEL den 27. APRIL 3. DEL den 4 . MAJ
Har du lyst til at lære din organisation endnu bedre at kende, møde
andre frivillige og drøfte de mange
muligheder der er?
Deltag i introkurset over 3 gange. Introkurset
henvender sig til nye formænd, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, allerede fungerende medarbejdere, som aldrig har været på
introkursus, samt unge over 15 år som kunne
tænke sig at blive frivillig medarbejder i DUILEG og VIRKE.

DATO/TID
Del 1 20. april kl. 18.30-21.30

Hvorfor skal man deltage?

Del 2 27. april kl. 18.30-21.30
Del 3 4. maj kl. 18.30-21.30

Kurset afholdes online

Gratis
Tilmelding skal ske senest
den 13. april - klik HER
Kontakt person:

Sandra Bredahl

Man skal deltage fordi:
man skal kende sin organisation og dens politik, så man kan
agere indenfor og overholde foreningens vedtægter.
man som medarbejder skal være en god rollemodel for
medlemmerne.
man skal lære om de mange muligheder der er i vores
organisation.
man skal opstarte/udbygge sit netværk indenfor organisationen.
man skal både få og udveksle nye ideer til aktiviteter og blive
klogere på egne styrker og udfordringer i forhold til DUI-arbejdet.
og sidst, men ikke mindst, fordi det er sjovt, cool og inspirerende.

Formålet med kurset er at give deltagerne et indblik
i organisationens opbygning og værdier og give dem
redskaber til deres afdelingsarbejde.

Tlf. 40 42 43 96

sandra.bredahl@gmail.com

Ann Urbrand
Underviser

Ann har lang erfaring som frivillig i DUI.
Hun har siddet på mange forskellige poster
i organisationen. Hun har f.eks. både været
afdelingskasserer og afdelingsformand, hun
har siddet i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget og i dag er Ann også formand for DUI på
Østerbro og forbundsformand på landsplan. Desuden
har hun stået for både større og mindre lejre og været
underviser i mange år.

Sandra Bredahl
Underviser

Sandra har været med i DUI siden hun var
10 år og har samlet set mere end 20 års
erfaring som afdelingsformand i Taastrup og
Skovlunde. Derudover har hun været medlem
af det landsdækkende aktivitetsudvalg og uddannelseudvalg. Desuden har hun været voksensansvarlig på LBUs børnetræf, stået for planlægningen af
store lejre og undervist bla. på introkurser. Sandra er
i dag formand for Skovlunde og medlem af HB.

