Du har styr på tingene – og vil hjælpe Alugod!
Der må være mange af jer forældre eller gamle spejdere i Alugod, der er gode til
systematik og orden. Måske endda med lyst til at bruge evnerne til at hjælpe Alugod.
Hvis det er dig, så har vi et godt tilbud til dig: Tag dig af vores medlemsregister!
Du sørger for at tingene i bagbutikken bare
spiller. Det er rimeligt overskueligt, men til
gengæld uhyre vigtigt for Alugod.
Opgaven er indmeldelser, udmeldelser,
oprykning, kørsel af kontingent, og opfølgning
på børneattester. Hvis du gerne vil have lidt
mere føling med hvad der sker, kan du også
gå ind i bestyrelsen, men det er op til dig.
Alting foregår i korpsets eget system,
Spejdernes Medlemsservice. Som medlem
eller som forælder har du allerede adgang til
egne data via https://medlem.dds.dk/, men
som ansvarlig for medlemsregistret får du
naturligvis adgang til ”den store pakke”.

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.
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. Der ligger en god opgave i
at få strømlinet vores rutiner om ind- og
udmeldelser – og den opgave kan man jo nok blive lidt klogere af.
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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