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GAF Seminar 
Mandag d. 28. – 30. november 2022

GAF er klar til at byde jer alle velkommen til et par lærerige 

og spændende dage på Severin i Middelfart

Dette års tema bliver ”Godt arbejdsmiljø/Samarbejde i Teams”. 

Hvordan kan vi medvirke til at forbedre det interne samarbejde i teams? Og 

medvirke til, at samarbejdet sigter imod teamets mål og resultater? På 

programmet har vi:

Torben Stenstrup, som tirsdag kommer ind på samarbejde mellem en 

bestyrelse og den professionelle ledelse.

Torben arbejder for at skabe sunde, stærke og ambitiøse foreninger og er 

strategisk rådgiver for en række landsorganisationer og 

foreningskonsulent med over 25 års erfaring. 

Du kan læse mere om Torben Stenstrup her: Om os — Foreningsudviklerne

Michael Casparij, som er konsulent i Ledelse og Kultur. 

Michael kommer om onsdagen med et indlæg om, hvordan vi hver 

især tager ejerskab for at skabe et godt arbejdsmiljø. Det skal ske til gavn 

for os selv, men også for vores kolleger.

På seneste GAF Årsmøde i 2021 kom det frem, at det kan være svært at få 

byg-get en god kommunikations-bro mellem dem, der står for en klubs daglige 

drift, og bestyrelsen.

Den problematik kommer Michael også til at adressere, og han vil hjælpe os, 

så vi kan få et endnu bedre arbejdsmiljø.

Du kan læse mere om Michael Casparij her: CASPARIJ | LEDELSE & KULTUR

Indlæg fra DGU med efterfølgende drøftelser

Meget vigtige punkter
Trivsel i golfklubben • Vidensdeling • Netværk • Sponsor-taler og dialog/besøg 

i sponsor-lounge • Erhvervs-partner dialog • Generalforsamling • festmiddag • 

samvær med verdens bedste kolleger fra hele landet.

Dagene bliver en blanding af oplæg, dialog og gruppearbejde.

Glæd jer – det gør vi!

GAF’s bestyrelse

Velkommen til

http://www.foreningsudviklerne.dk/om-os#vi-er-foreningsudviklerne
https://www.casparij.com/
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GAF seminar afholdes hos: 
Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Indkvartering på enkeltværelse: 
Ankomst: Mandag d. 28/11. Aftensmad ml. 18.00 - 19.00

Hjemrejse: Onsdag d. 30/11 kl. 13.00

Undervisningen starter: Mandag kl. 19.00

Undervisningen slutter: Onsdag kl. 13.00

Tilmelding
Sker på AMU Nordjyllands hjemmeside ved kurset ”Samarbejde i teams”:

www.amunordjylland.dk/samarbejde-i-teams

Tilmeld dig senest den 19. september 2022. 

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at tage kontakt til:

Thomas Harlyk, driftskoordinator, Sandmoseskolen

Tlf. 9633 2601, e-mail: thar@amunordjylland.dk 

Økonomi – beregning for GAF seminar

Praktiske oplysninger

AMU’s målgruppe Udenfor AMU’s målgruppe 
(højere eller videregående uddannelse)

Samarbejde i teams, AMU-mål 49376 384,00 1.410,00 momsfri

Tillægspris for særlig tilrettelæggelse 280,00 280,00 momsfri

Logi 0,00 1.000,00 inkl. moms

Forplejning 3.010,00 3.010,00 inkl. moms

Deltagerbetaling i alt 2.460,00 4.283,00 

Refusion VEU 14,8 time * 120,68 -1.786,00 0,00 

Deltagerbetaling efter godtgørelse 1.888,00 5.700,00

Er golfklubben medlem af en arbejdsgiverforening kan der søges tilskud fra kompetencefonden. 

Har en person en højere uddannelse betales der altid fuld pris for kurset. Der betales fuld pris for kost og logi. Der kan dog søges godtgørelse,

hvis uddannelsen ikke er brugt de sidste 5 år - dog ikke tilskud til transport. 

NB: Tilskud for AMU’s målgruppe altid efter gældene regler. 
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https://www.amunordjylland.dk/samarbejde-i-teams



