
En plads ved bordet, med mulighed for 

lederuddannelse!  

Som Bestyrelsesmedlem i Purhus Idrætsforening, får du en unik mulighed for at 

være med til at skabe forandring, i en forening i udvikling. Foreningen har en årlig 

omsætning på 1,2 millioner, og en soliditetsgrad på 60%; med andre ord, en sund 

forening. 

Med over 800 medlemmer og 2 domiciler i henholdsvis Asferg og Gassum, er der 

brug for nogle handlekraftige individer til at træffe beslutninger om foreningens 

fremtid. Som bestyrelsesmedlem i PIF, kan du engagere dig i så meget, du har lyst 

til, og arbejde med alt lige fra strategi, sportslige udvalg, 

sponsorer/samarbejdspartnere, varetagning af økonomi (kasserer) til kontakt med 

offentlige myndigheder m.m. – alt efter kompetencer og lyst. 

 

Det forventer vi af dig 

- Du er engageret og har lyst til at være en del af en forening i udvikling 

- Du har lyst til at arbejde med mennesker 

- Du er selvstændig og deler gerne din mening 

- Du påtager dig gerne ansvar 

- Du er strategisk og visionær 

- Du kan lide at have indflydelse 

 

Det kan du forvente 

- At få indflydelse, og være med til at træffe vigtige beslutninger 

- Kontakt til offentlige myndigheder 

- Personlig udvikling i et positivt fællesskab 

- Glæden ved at være med til at gøre verden til et bedre sted ved at udvikle børn og unge 

 

Løn og arbejdstid: 

Arbejdstiden varierer alt efter, hvor meget du vælger at engagere dig i foreningen. 

Arbejdet bærer lønnen i sig selv, men består også af: kage, anerkendelse, uddannelse, godt 

fællesskab og ikke mindst den unikke mulighed for at have indflydelse på lokalområdet.  

Har noget af det ovenstående fanget din interesse, så har vi brug for dig!  

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.  

Send os en mail, så vi kan fortælle dig mere om arbejdet i bestyrelsen, eller mød op til 

generalforsamling den 22. februar 2019 kl. 17.30 i Træningshuset i Asferg.  

Hvis du synes, at ovenstående lyder interessant, men du ikke ønsker en plads i bestyrelsen, så 

hører vi også meget gerne fra dig. 

Træningshuset i Asferg 

Søndergade 17B 

8990 Fårup 

nadia@træningshuset.dk 

tlf. 81440530 

mailto:nadia@træningshuset.dk

