Du er skarp til at tælle pengene!
Der må være mange af jer forældre eller gamle spejdere i Alugod, der har helt styr på
alt med økonomi. Måske endda med lyst til at bruge evnerne til at hjælpe Alugod? Hvis
det er dig, så har vi et godt tilbud til dig: Bliv kasserer!
Selv om ingen er i Alugod for pengenes skyld, så er det alligevel vigtigt at vi holder
orden i økonomien. Bilag fra lederne skal bogføres og regnskabet skal laves. Med
mellemrum skal ansøgninger og erklæringer indsendes til kommunen. Som kasserer
er du med i bestyrelsen, og det er naturligvis dig, vi kigger over på, hver gang vi skal
bruge penge til det ene eller andet.
Vi bruger i dag et regnskabssystem på nettet, men kender du andre smarte måder, så
lytter vi.
Alugod har i dag en rigtig god kasserer frem til 2023, så der er tid til at sætte sig ind i
tingene i ro og mag.

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 kasserer i Alugod
lærer et og andet om at hjælpe de frivillige
sprudlende ildsjæle med også at få klaret finanserne.

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