Er du skarp til at lede en bestyrelse?
Der må være mange af jer forældre eller gamle spejdere i Alugod, der er gode til
ledelse af voksne. Måske endda nogle, der gerne vil træne ledergenet. Hvis det er dig,
så er der snart en sjældent udbudt post ledig: Bliv bestyrelsesformand!
Det er kun anden gang på 16 år at posten er i spil, så det er med at gribe chancen, når
den er der.
Nogle beskriver formandsposten som en administrativ
opgave. Det er det ikke. Det er en ledelsesopgave. Der er
nogle formalia som formanden tager sig af, men kan du
tiltrække, motivere, og organisere frivillige til bestyrelsen,
så har du klaret det vigtigste.
Formanden og bestyrelsen arbejder tæt samme med
gruppelederen og resten af ledelsen. Lederne tager sig af
spejderarbejdet og bestyrelsen sørger for gode rammer med økonomi, hytte,
administration og relationer udadtil. Men i sidste ende er vi ansvarlige for det hele, så
bestyrelsen har også et øje på, hvad der foregår i resten af Alugod, og er ind imellem
bagstopper, når det er nødvendigt.
Formanden leder det arbejde. Det er dig!

Hvorfor skulle jeg dog gøre det?
Du gør det fordi du støtter spejdernes værdier og formål, og fordi du får noget ud af
det selv.
Formålet for Det Danske Spejderkorps er at
udvikle børn og unge. Det er en kæmpe
tilfredsstillelse i sig selv at se, hvor meget
glæde foreningens arbejde skaber, og hvor
meget godt det gør for spejderne.

Det Danske Spejderkorps har til
formål at udvikle børn og unge til
vågne, selvstændige mennesker,
der er villige til efter bedste evne at
påtage sig et medmenneskeligt
ansvar i det danske samfund og
ude i verden.

Oveni er der masser af personlig udvikling i
det for dig – og for alle andre aktive i
Alugod. Det er forskelligt hvad vi hver især
har med hjem. Men en formand lærer
stensikkert et og andet om ledelse og
organisering, når man skal gøre sit yderste for at understøtte alle de sprudlende
ildsjæle, der render rundt hernede.

Jeg har i hvert fald selv lært meget og håber du også har lyst til at tage en tjans – for
dine børn og for dig selv.
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