INVITATION
Til Bordings foreninger og institutioner

Bording lokalråd er nu blevet etableret, og vi er i fuld gang med at finde ud af, hvad vi kan bidrage med.

I nogle byer har de besluttet, at lokalrådet består af en repræsentant fra hver forening i byen. I Bording har vi
i stedet valgt personerne direkte blandt byen og omegns borgere. Det er der fordele ved, men det betyder til
gengæld, at lokalrådet må gøre en særlig indsats for at holde kontakten til byens foreninger og institutioner.

Derfor inviteres alle byens foreninger og institutioner til møde

Mandag den 15. marts kl. 19.00 – 20.30 i Bordinghallens cafeteria.

Formålet med mødet er dels at tage temperaturen på byens foreninger og institutioner og dels at høre hvilke
ønsker og ideer, de har til lokalrådets arbejde.

Vi håber, at alle foreninger og institutioner vil deltage i mødet. Hvis du ikke selv kan repræsentere din
forening, håber vi, at du vil finde en anden person i stedet.

I ugen inden mødet vil vi tillade os at ringe til dig for at høre hvor mange personer, der deltager i mødet fra
din forening.

Vi vil også bede dig udfylde skemaet på bagsiden – gerne så præcist og konkret, som det er muligt – og
medbringe skemaet til mødet. Formålet med nogle af spørgsmålene er at få et overblik over, hvordan det
generelt ”står til” i foreningerne i Bording. Vi håber meget, at du vil have ulejlighed med at udfylde det. Hvis
I ikke kan deltage i mødet, kan skemaet sendes til/afleveres i Den Jyske Sparekasse eller mailes til lokalrådet
– se www.bordinglokalraad.dk.

Vi ses!

Med venlig hilsen
Bording Lokalråd

www.bordinglokalraad.dk
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1.

Foreningens navn

2.

Antal medlemmer (cirka)

Under 18 år

3.

Sådan er foreningens:

meget god

god

nogenlunde

dårlig

meget dårlig




























leder-/trænersituation



medlemssituation



lokaler/faciliteter



økonomi

18 år og derover

(kan uddybes under punkt 6)
4.

Hvilke ønsker har foreningen?
(fx bedre lokaler/faciliteter)

5.

Har foreningen nogle igangværende eller fremtidige større
planer?
(fx byggeri, større arrangementer)

6.

Hvilke problemer har foreningen i
øjeblikket?
(fx leder-/trænermangel, dårlige
lokaleforhold, vigende medlemstal)

7.

Hvad kan lokalrådet hjælpe
foreningen med?
(fx kontakt til kommunen, konkrete
ønsker, koordinering)

8.

Kontaktperson hos foreningen

9.

Kontaktpersonens funktion i
foreningen (fx formand)

10.

Kontaktpersonens adresse og
telefonnummer

11.

Kontaktpersonens e-mail

12.

Hvordan skal kontakten til
lokalrådet være? (evt. flere krydser)

 mail
 brev
 halvårligt møde  årligt møde

www.bordinglokalraad.dk

 hjemmeside
 ingen møder
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