
HK´s Seniorklub Lillebælt 
 
 

 

 

Stillingsopslag. 😊😊 

HK Seniorklub Lillebælt søger bestyrelsesmedlemmer med start februar 2023. 

Hvem er vi: 

Vi er en bestyrelse, som arbejder for Seniormedlemmer på Vestfyn og i Fredericia.  

Vi er 10 bestyrelsesmedlemmer med hver vores kompetencer – og interesser for arbejdet i bestyrel-

sen – ting der gør det spændende og attraktivt at være med i bestyrelsen. 

Forventninger til dig, er at: 

- du har lyst til at samarbejde 

- du vil bidrage med ideer, fysisk hjælp og interesse for arbejdet 

- du vil bidrage til og med en glad og positiv omgangstone 

- du vil møde os og vores medlemmer med åbne arme 

- du har lyst til at påtage dig et medansvar for at vores klub fungerer 

Bestyrelsesarbejdet: 

Du skal regne med, at der skal bruges tid/timer både til bestyrelsesmøder, deltagelse i arrangemen-

ter og til alt det, der skal ske inden vi kan sende en indbydelse ud og afholde et arrangement. 

Vi mødes til bestyrelsesmøder ca. 10 gange om året. Ca. 4 heldagsmøder og ellers formiddags- eller 

eftermiddagsmøder. 

Vi planlægger, aftaler og arrangerer – banko, udflugter, julefrokost, foredrag og generalforsamling. 

Alt til glæde for vores medlemmer og os selv. Vi oplever, at vi har succes. Vi har en Facebook 

gruppe, vi udsender nyhedsbreve og indbydelser. 

Vi holder styr på vores økonomi – og vi får pengene til at række langt ved at søge tilskud, afholde 

bankospil og hvad vi nu ellers kan gøre for at holde vores fastlagte årsbudget.  

Vi interesserer os for det der foregår i vores faglige bagland i HK Midt/Seniorklub Odense og 

Svendborg. Hele bestyrelsen mødes med bestyrelserne i Odense og i Svendborg én gang om året og 

vi er interesseret i Faglige Seniorers arbejde – både lokalt og på landsplan. 

Samtaler og ansættelsesudvalg er og foregår ved generalforsamlingen 😊 😊 Arbejdet bærer 

lønnen i sig selv, men bestyrelsen deltager uden egenbetaling i arrangementer. 

Generalforsamlingen sidst i februar 2023 

Har du lyst til at vide mere kan du kontakte: 

Helle Andersen, formand – helleandersen7000@gmail.com – 2946 9995 

Alis Petersen, næstformand – alis.petersen@icloud.com – 2286 2439 
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