
v DBU BREDDE

Frivillighedsansvarlig 

Som frivilligheds- ansvarlig, har du det overordnede ansvar for at sikre at kunne  
spotte nye frivillige samt at skulle nurse og hylde vores frivillige.  
Du skal være med til at udvikle og drifte vores frivillighedspolitik, som du kan du 
læse mere om her:

Det er ikke altid vi husker at give de frivillige et velfortjent skulderklap i en travl hverdag.  
Det er bestemt ikke af uvilje. Derfor vil vi gerne kunne sætte fokus på alle vores mange frivillige i 
klubben.  
Det er her du kommer ind i billedet. 

Frivilligansvarlig med følgende opgaver:

Årsplan: Tidsforbrug:
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