
 

 

HUI søger ny formand 

Vil du være med til at skabe de bedste motions-og sportsaktiviteter i og omkring Hørup?  
Ønsker du at være med til at videreudvikle klubben i takt med vores medlemmers behov og ønsker?  
Så har du alle muligheder i Hørup Ungdoms- & Idrætsforening (HUI), hvor vi søger ny formand til hovedbestyrelsen.  

Om dig... 

• Du er engageret og ønsker at gøre en forskel i foreningslivet i HUI 
• Du kan tage selvstændige beslutninger, men lytter til og involverer også andre synspunkter 
• Du nyder at samarbejde med andre engagerede bestyrelses- og foreningsmedlemmer 

Dine opgaver og ansvarsområder... 

• Kontaktperson og ansigt udadtil i HUI-relaterede anliggender, fx overfor Sønderborg Kommune, DGI og DBU. 
• Sikre at HUIs vedtægter overholdes, samt sikre at foreningens vision og strategi løbende udvikles og 

målrettes medlemmernes behov 
• Deltage i månedlige møder med hovedbestyrelsen, som har til sigte at udvikle og opretholde HUI som en 

attraktiv forening for eksisterende og tiltrække nye medlemmer 
• I samarbejde med hovedbestyrelsen lede, fordele og uddelegere foreningens opgaver  

HUI tilbyder... 

Vi er en aktiv forening med en sund økonomi og mange gode og spændende initiativer igang, som du har chancen for 
at være med til at viderebygge og videreudvikle. En af de helt store opgaver, vi arbejder med i øjeblikket, er at 
etablere fitness i HUI. Der er rig mulighed for udvikling af dine kompetencer gennem fx. DGIs ledelses- og 
træneruddannelser, som vi tilbyder alle vores instruktører og udvalgsmedlemmer. 

Som formand for HUI får du mulighed for direkte indflydelse på foreningens overordnede aktiviteter og økonomi, 
ligesom du får indblik i HUIs underafdelinger og samarbejder med lederne fra disse i hovedbestyrelsen. Vi 
samarbejder godt og har en åben og positiv dialog omkring de forskellige opgaver og nye tiltag i klubben. Vi ser HUI 
som en klub, som ønsker at forny sig og tilbyde attraktive aktiviteter, der styrker sammenholdet i nærområdet.  

Tiltrædelse 24. februar 2020 ved HUI’s generalforsamling.  

Vi håber, det har fanget din interesse, og glæder os til at høre fra dig, hvis du har lyst til at gøre en forskel i HUI!  

Kontakt: Tina Helledie, HUI næstformand på 51718615 eller thelledie@gmail.com  
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