VISIONSAFTEN
B52/AFC
Som I måske allerede har læst på vores hjemmeside, Facebook, eller hørt på hovedgeneralforsamlingen, så
har klubben over det sidste års tid kørt et forløb med en klubrådgiver fra DBU om at få defineret nogen nye
visioner for b52/AFC. Dette forløb sluttede her i foråret, og visionerne skal nu implementeres i klubben, og
det vil vi gerne have vores medlemmers hjælp til. Vi er kommet frem til fire visioner, som er meget rumlige.
Derfor har vi i hovedbestyrelsen sat fokus på nogle leveregler, som vi synes, er de vigtigste. Men her vil vi
gerne have hjælp fra klubbens medlemmer, så vi kan få en diskussion omkring, hvordan disse leveregler
efterleves, eller om disse leveregler er de rigtige ift. værdierne. De fire visioner, samt de leveregler
hovedbestyrelsen er kommet frem til, er som følgende:
Glæde
-

Vi (trænere, ledere, forældre) møder alle spillere med kvalitet
Vi arbejder for positive relationer til og mellem alle spillere
Vi møder spillerne på den enkeltes niveau
Vi bakker op og anerkender alles indsats for klubben
Vi viser tillid – begge veje
De ydre rammer skal være i orden

Professionalisme
- Vi udviser ordentlighed og viser naboklubberne respekt
- Vi følger DBU´s regler (holdninger og handlinger)
- Vi følger klubbens interne retningslinjer
- Ledelsen skaber rammerne for ledernes, spillernes og trænernes udvikling og klæder alle
På, så de kan løse opgaven (drejebog).
- Vi tilstræber kvalitet i alle handlinger og beslutninger
Fællesskabsfølelse
- Vi bakker op og deltager i klubbens aktiviteter
- Vi ønsker en frivillighedskultur, hvor medlemmerne har et frivillighedsgén
- Vi ønsker et stærkt fællesskab i og på tværs af afdelingerne
- Vi afholder og afvikler sportslige og sociale aktiviteter på tværs af afdelingerne
- For at styrke klubbens fællesskabsfølelse, gør vi det attraktivt at være frivillig i klubben
- Vi er punktlige og udviser ansvarlighed for opgaver
- Vi skaber rammerne for nye venskaber
Ligeværdighed
- Alle er lige for klubben uanset alder, køn, evner, etnisk baggrund
- Alle har samme demokratiske rettigheder og samme muligheder for indflydelse
- Klubben udviser åbenhed for alle

Vi vil derfor gerne invitere alle klubbens medlemmer til en visionsaften som kommer til at foregå:

TORSDAG DEN 11. AUGUST KL. 20.00
I vores klubhus på Scoresbysundvej. I den forbindelse vil klubben være vært for en bid mad og en
forfriskning. For at have et overblik over hvor meget der skal købes, bedes I tilmelde jer på enten
formand@b52.dk eller hos jeres afdelingsbestyrelser.
Hovedbestyrelsen B.52/AFC

