
Velfungerende og vækstende badmintonklub 
søger to nye bestyrelsesmedlemmer 

- være med til at forme og videreudvikle en dynamisk badmintonforening. 
 
Funktion 

• Klubleder/formand 
• Bestyrelsesmedlem til ungdomsteam og/eller ad hoc team  

 
Lidt om STBK: 
STBK har gennem årene udviklet sig til en succesfuld klub, hvor visionen er, at der skal 
være plads til alle. Vores motto i STBK er, at badminton kan spilles af alle og gennem hele 
livet. Vi bestræber os derfor på at have tilbud til hele familien uanset alder, niveau og 
ambitioner. Vi ønsker, at STBK skal være et naturligt samlingspunkt for alle spillere, så der 
skabes venskaber både på og udenfor banen. Vi vægter sammenhold, klubfølelse og 
fairness; tre værdier, som gerne skulle opleves om man er ungdomspiller, forældre, 
banemotionist eller partner! STBK er en klub, som elsker at engagere sig i bylivet. Derfor 
forsøger vi at invitere byens borgere med i hallen til diverse arrangementer, såsom banko, 
”Knæk Cancer” Badminton, underholdning eller vi deltager gerne ud af huset. 
 
Arbejdsopgaver: 
Klubleder 
Som klubleder bliver du den samlende figur (og den øverste ansvarlige i foreningen), som 
sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer sætter rammerne for STBK’s arbejde, samt 
udvikler mulige nye aktiviteter.  
 
Indadtil deltager klublederen i bestyrelsesmøder, hvor udviklingen af STBK’s arbejde er på 
dagsordenen. Sammen med bestyrelsen er du i høj grad selv med til at definere din rolle 
som klubleder og hermed også tidsforbruget. Klublederen er bindeled til andre foreninger, 
kommune, skole og evt. andre idrætsorganisationer, mm. Klublederens opgaver løses på 
ad hoc-basis, men rent konkrete opgaver og pligter er f.eks. følgende: 

▪ Være den ordførende for STBK overfor resten af ’verdenen’, dvs. det er normalt 
klublederen, der udtaler sig på foreningens vegne 

▪ Sponsor og fondsansøgninger i samarbejde med bestyrelsens andre medlemmer 
og kassereren 

▪ Gennem bestyrelsen sikre den daglige drift af foreningen  
▪ Klublederen har ansvar for at sikre sig, at foreningens vedtægter til en hver tid 

bliver overholdt 
▪ Formanden skal være velinformeret om foreningens drift og status, herunder 

økonomi. 
 

Bestyrelsesmedlem 
I ungdomsteamet udføres der en bred vifte af opgaver, heriblandt kontakt til trænerne, 
kontingentopkrævning, tilbud om stævner, sociale arrangementer mm. Du vil indgå i et 
stærkt team på 6 personer inkl. dig selv. Vi kan godt bruge nogle med kræfter og lyst til 
nogle af følgende opgaver: 



▪ Sponsor og fondsansøgninger i samarbejde med bestyrelsens andre medlemmer 
og kassereren 

▪ Interesse for forenings- og skolesamarbejde  
▪ Interesse for at være eventkoordinator sammen med klubbens ungdomstrænere, 

f.eks. til klubtur til Bogø, klubmesterskab, juleafslutning. 
 
Vi søger: 
Vi søger to ildsjæle for badmintonsporten, ingen specifikke kvalifikationer er afgørende for 
om det er dig, vi leder efter, men det vil være en fordel, hvis du besidder en eller flere af 
følgende egenskaber: 

▪ Du besidder stærke netværkskompetencer og kan få tingene til at ske 
▪ Du er en holdspiller, som er god til at møde mennesker i øjenhøjde og have blik 

for at understøtte den enkeltes motivation, styrker og ressourcer 
▪ Du har evnen til at skabe tryghed og tillid hos medlemmerne 
▪ Du skal kunne arbejde både individuelt og i et team 
▪ Du har kendskab til foreningslivet enten som spiller, forældre eller på anden måde 

interessent 
▪ Du har et godt humør og bidrager til en god stemning. 

 
Vi tilbyder: 
Du bliver en del af en velfungerende badmintonklub med ca. 200 medlemmer. Ansvaret er 
fordelt ud på alle bestyrelsesmedlemmer. Vi er delt op i teams, derfor vil ansvaret for 
opgavefordelingen ske på tværs af tre teams, ungdoms, senior og administration/ad hoc.   
 
Du vil være med til at sætte præg på badminton og idrætslivet i Stubbekøbing og til at 
skabe liv i og omkring Stubbekøbing.  
 
Vi tilbyder: 

▪ En forening med højt til loftet og godt humør 

▪ Udfordrende og mangfoldige arbejdsopgaver 

▪ Dygtige og ambitiøse bestyrelsesmedlemmer 
 
Er du tilflytter, er dette en stor mulighed for at lære en masse mennesker at kende i 
Stubbekøbing. 
 
Men pas på: Der er risiko for at få det sjovt☺ 
 
Kontakt: 

▪ Katrine Burmann (Klubleder), 9357 7781, kat_burmann@hotmail.com 
▪ Pernille Lindholt (ungdomsleder), 2156 1533, plin2605@gmail.com 
▪ Helle Søgaard Dalsten(seniorleder) 2964 8448, hellesoeg@gmail.com 

 
Generalforsamling:  
Er planlagt til afholdelse fredag d. 29/5, hvis situationen tillader det.  
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