Sådan gør du
TRIN 1: Find hjælp eller informer på facebook
Det kan kræve lidt benarbejde at ﬁnde en instruktør. Hvis du har brug for
flere hænder, så prøv at ﬁnde andre interesserede via den nye facebook
gruppe ’Børnefritidsforeningen i Sydhavnen’.
Hvis du selv går i gang med at forberede et forslag til et hold, er det
stadig en god idé at informere i facebookgruppen, så andre ikke går i
gang med noget der ligner, uden at I koordinerer, og så vi i bestyrelsen
kan følge med i, hvilke initiativer der er i gang.
TRIN 2: Find en instruktør
De fleste aktiviteter kræver en instruktør. Måske har du allerede en på
hånden (måske er det dig selv), men hvis ikke, kan du sende materiale ud
til fx relevante uddannelser, andre klubber og foreninger, hænge opslag
op i området mv. for at ﬁnde en
instruktør. Bestyrelsen kan forsyne
dig med generelt materiale om
foreningen og om det at være frivillig
instruktør, og du kan supplere med det,
der skal til, for at budskaberne
rammer netop din målgruppe.
Du kan naturligvis også foreslå hold,
som ikke kræver en egentlig instruktør.
Men der skal stadig være en hovedansvarlig for holdet, som kan være
kontakt til bestyrelsen mv.
TRIN 3. Send dit forslag via bfﬁs.dk
Det er vigtigt, at du sender dit forslag via formularen på hjemmesiden. Vi
skal have dit forslag senest fredag 5. juni 2015.
Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål
eller der er noget, vi skal vende, inden du sender dit forslag.
Du kan skrive til træner@bfﬁs.dk eller formand@bfﬁs.dk

Måske vil du gerne bygge

sæbekassebiler
med dit barn hver lørdag?

Måske vil dit barn gerne gå til

tegning?

Måske kunne det være fedt,
hvis hele familien gik til

ma dlavning

og spiste med andre familier hver tirsdag?

Hvilket hold
vil du oprette?

Nu har vi gjort det lettere for dig at starte dit barns ønskehold i
Børnefritidsforeningen i Sydhavnen (BFFIS).
Uanset om du selv vil engagere dig i holdet, når det er i gang, eller om du
bare vil sørge for, at det bliver oprettet, kan du nu sende dit forslag via
bfﬁs.dk frem til fredag 5. juni.
Hvis dit forslag overholder kravene, kommer dit ønskehold med i
sæson 15/16.
Du skal igennem tre trin:
• Find hjælp/informer på facebook
• Find en instruktør
• Send dit forslag via bfﬁs.dk
I denne folder kan du læse mere om, hvordan du gør.
Vi glæder os til at se, hvilke hold I får stablet på benene til foreningens
tredje sæson.
Bestyrelsen

Ny bygning – masser af nye muligheder
Det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for,
hvilke hold der kan opstå, når Skolen i Sydhavnen til
sommer (forhåbentlig) omsider flytter ind i sin nye
bygning. Her er nogle af faciliteterne til inspiration:
• Professionelt køkken til undervisning med cafemiljø
ved siden af
• Bådværft til ’grovere’ håndværk med mulighed for at
trække både indenfor
• Værksted til de ’ﬁnere’ håndværk som syning, tegning osv.
• Musiklokale med lydstudie

• En lille havn. Skolen råder over et klassesæt af
kajakker og våddragter, som foreningen kan
bruge, hvis vi kan opfylde sikkerhedskravene.
• Små og større scene-/publikumsfaciliteter
• Og så selvfølgelig masser af klasselokaler
Desuden er der naturligvis stadig Sansesalen
og Idrætssalen.
Og så er det måske værd at vide, at de fleste af
holdene fra sæson 14/15 ser ud til at blive til noget igen.

Betingelser
For at dit hold kan blive en del af sæson 15/16 skal det:
• ligge inden for foreningens vedtægter og være åbent for
alle medlemsberettigede.
Du kan altså ikke forslå et hold, som på forhånd er lukket. Dog
kan der opstilles alders-/ klassekriterier eller kriterier om
dygtighed efter nærmere aftale med bestyrelsen.
Vedtægterne kan læses på bfﬁs.dk
• være praktisk muligt at oprette
Det skal kunne lade sig gøre for bestyrelsen at ﬁnde holdtid i puslespillet
med alle de andre hold. Foreningen skal kunne have adgang til de
nødvendige faciliteter mv.
• samle tilstrækkeligt mange tilmeldinger i løbet af tilmeldingsperioden
Dvs. som udgangspunkt mindst 10 betalende børn.
Hvis du har en idé til en særlig type hold, som ikke rummer plads til så
mange børn, fx instrumentundervisning el.lign., så send alligevel din idé.
Skulle vi være nødt til at prioritere mellem forslagene, kan bestyrelsen
vælge at skele til, hvilke hold vi forventer vil være mest efterspurgt.

