
Hovedbestyrelsens arbejdsopgaver: 

 Sørge for klubbens økonomi. 

 Hovedbestyrelsen har ansvaret for afregning af ydelser (skat, osv.) til det offentlige. 

 Sørger for kontakten til klubbens sponsorer. 

 Godkender materialekøb fra de forskellige afdelinger. 

 Afholder generalforsamling i 1. kvartal af året. 

 Sørger for at Kommunen får de nødvendige regnskaber og medlemslister til tiden. 

 Hovedbestyrelsen sørger for at uddele telegrammer til de medlemmer som skal konfirme-

res i april/maj. 

 Hovedbestyrelsen er ”primus motor” for årets sommerfest i uge 24. 

 Hovedbestyrelsen er ”primus motor” for årets julefrokost i november måned. 

 Bestyrelsen afholder hvert år en træner/lederfest i 1. kvartal af året. Er for alle frivillige træ-

nere og ledere samt andre som har gjort et stykke arbejde for foreningen. Der bliver tilbudt 

mad, musik og 3 genstande til alle. 

 Deltage som repræsentant for idrætsforeningen i Purhushallens bestyrelse.  

 Vedligeholdelse af hjemmesiden. 

 Afholde møder med alle afdelingsformænd. 

 Indhente børneattester fra de forskellige afdelinger og indsende til politiet. 

 Evt. årsmøder ved de forskellige forbund. 

 Der er årligt 5-6 bestyrelsesmøder samt 6-8 møder ifb. med sommerfest og julefrokost     

årligt. 

Formandens opgave:  

 Formanden varetager kontakt mellem hovedbestyrelsen og de øvrige udvalg. 

 Deltager i hovedbestyrelsesmøder og sørger for dagsorden. 

 Udfærdiger årsberetninger samt udarbejde øvrigt materiale til generalforsamlingen 

 Formanden uddelegere opgaverne i bestyrelsen, i samråd med bestyrelsen, men har 

det overordnede ansvar for at opgaverne udføres. 

 Sørge for at informere alle udvalgsformænd. 

 Ad-hoc opgaver. 

Kassererens opgave: 

 Varetage bogføringen af alle indtægter og udgifter. 

 Deltager i hovedbestyrelsesmøder. 

 Kontrollere medlemskontingenter. 

 Udsende fakturaer til sponsorerer af tøj - skilte- og øvrige sponsorater. 

 Aflægge kvartalsvis regnskab til hovedbestyrelsen. 

 Udarbejde materiale til generalforsamling. 

 Indberette medlemstal og andre relevante tal til forbundene og kommunen. 

 Indsende regnskab samt lokaleregnskab til Randers Kommune. 

 Ad-hoc opgaver. 

 


