Invitation til:

GAF årsmøde &
generalforsamling

1.-2. NOVEMBER 2018

Praktisk information
Konferencen afholdes i perfekte rammer på
Comwell Middelfart
Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.
Læs mere på www.comwell.dk
Pris for deltagelse incl. enkeltværelse
Pris for deltagelse uden overnatning

kr. 2.600,kr. 1.800,-

Beløbet dækker:
• Kaffebuffet ved ankomst og i pauserne
• Frokost torsdag og fredag incl. en øl / vand
• Gallamiddag torsdag incl. velkomstdrink og
drikkevarer ad libitum
• Morgenbuffet fredag
• Overnatning i enkeltværelse
Øvrige drikkevarer for egen regning
Tilmelding er bindende fra den 15. oktober.
Fakturering sker 1 uge inden årsmødet.
Tilmelding i Golfbox eller kan ske på
www.gafdanmark.dk / Aktiviteter
eller send en mail til info@gafdanmark.dk

Program

Torsdag den 1. november

Kl. 09.30

Velkomstkaffe

Kl. 17.30

Uddannelse v/ Klaus Frejo

Kl. 10.30

Velkomst
Gruppeopgave

Kl. 18.00

Besøge sponsorer og netværke

Kl. 10.45

Generalforsamling
Information om GAF

Kl. 19.15

Velkomstdrinks / Årsmøde
Lidt underholdning

Kl. 11.30

Besøge sponsorer og netværke

Kl. 20.00

Middag

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.00

Præsentation af årsmøde

Kl. 13.15

Golfbox, lidt nyt og lidt læring
Hvad sker der i Golfbox og nogle tips
til integration med jeres hjemmesider mm.

Kl. 14.15

Pause og udlevering af nøgler til værelserne
Kaffe/kage
Besøge sponsorer

Kl. 15.15

Indlæg om frivillige v/ Rie Frilund Skårhøj
Rie vil snakke om sin store erfaring i arbejdet
med frivillige.

Kl. 17.15

Kort pause

Generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og foreningens virksomhed det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsregnskabet med revisorpåtegning til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af
medlemsskontIngent
5. Behandling af bestyrelsens forslag
6. Behandling af medlemmernes forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Program

Fredag den 2. november

Kl. 09.00

Nye golfregler v/ Nick Hüttel, DGU

Kl. 10.00

Kaffepause

Kl. 10.30

Golfnationens tilstand og gode råd til golfklubberne
v/ Morten Backhausen og Jonas Meyer fra DGU.
Morten og Jonas vil dels fortælle lidt om status og med deres
lange erfaring fra samarbejdet med golfklubberne komme
med nogle gode råd til det fremtidige arbejde.

Kl. 12.30

Fælles afslutning af gruppeopgave

Kl. 12.50

Afrunding

Kl. 13.00

Frokost og afrejse

Rie Frilund Skårhøj
Frivilligheds- og motivationsekspert, sociolog, forfatter og foredragsholder

Rie Frilund Skårhøj er et energibundt, som formår at fange
deltagernes opmærksomhed med smil og entusiasme. Hun
taler med stor erfaring om det at fremme motivation på
godt og ondt. Som anerkendt foredragsholder og konsulent
inden for den frivillige verden, har hun bidraget med
redskaber og motivation til tusindvis af frivillige og ansatte.
Rie Frilund Skårhøj er selvstændig og lever af at holde
foredrag og tilbyde konsulentydelser. Hun har bl.a. skrevet 2
anerkendte og velsolgte bøger om ledelse af frivillige
(Ankerhus Forlag). De er baseret på undersøgelser af ’best
practice’, ledelsesteorier og personlige erfaringer.
Rie Frilund Skårhøj har en lang referenceliste som indeholder
organisationer så som Røde Kors, DIF, Kræftens Bekæmpelse, DGI, Folkekirkens Nødhjælp. Hun er også certificeret til
at lave personlighedsprofiler (Jungs Type Indikator – JTI).

Sponsorer
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