
v DBU BREDDE

Formand
Formanden har en vigtig funktion, som består i at være med til at præge foreningens 
udvikling i tæt samarbejde med den øvrige bestyrelse, samt at være foreningens ansigt 
udadtil. Formanden er overordnet ansvarlig for klubben og driften på daglig basis, hvilket 
sker i tæt samarbejde med bestyrelsen og klubbens øvrige frivillige. Formandens vigtigste 
funktion er at fastholde klubbens værdier og sikre at værdierne er tydelige for alle  
medlemmer.

Formand med følgende opgaver:

•  Opfølgning og evaluering af/på opgaver og personers ansvar

Årsplan: Tidsforbrug:
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