
 

 

 
 

STYRK SAMARBEJDET MED 

BESTYRELSEN  
- OG SKAB GRUNDLAGET FOR BEDRE MØDER OG BESLUTNINGSPROCESSER I HVERDAGEN 

 

 
KURSUS MÅLRETTET LEDERE I IDRÆTS- OG FRITIDSBRANCHEN, SOM GERNE VIL HAVE FLERE VÆRKTØJER TIL AT 

STYRKE DET DAGLIGE SAMARBEJDE MED BESTYRELSEN OG SIKRE BEDRE MØDER OG BESLUTNINGSPROCESSER I 
DAGLIGDAGEN 

 

 

  
 

 

15. september 08.30 – 19.00 

Mollerup Golfklub  
 

 

 

 
 

 



 

PROGRAM  
 

08.30 – 09.00  Morgenmad og introduktion  

 

09.00 – 10.00  Hvad udfordrer traditionelt samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og den daglige ledelse 
o Vi arbejder med de elementer som kan udfordre det daglige samarbejde, og hvordan du som leder kan arbejde med at 

styrke samarbejdet  

 

10.00 – 11.30  Elementerne i godt samarbejde og god ledelse 
o Vi arbejder med den overordnede arbejdsfordeling mellem bestyrelsen og den daglige ledelse, og hvordan du som leder kan 

blive tydelig på ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen og dig som leder 

 

11.30 – 12.30  Mødeledelse og elementerne i gode beslutningsprocesser  
o Vi arbejder med elementerne i god mødeledelse og beslutningsprocesser 

 

12.30 – 13.15  Frokost  

 
 

13.15 – 15.30 Effektiv mødeledelse   

Hvordan kan vi som ledere styrke beslutningsprocessen og styrke vores egen position som aktive medspillere i 

beslutningsprocesserne  
o Hvor bliver mødeledelse særligt udfordret i frivillige organisationer? 

o Hvor spilder vi mest tid på ineffektive møder?  

o Hvordan styrker vi de daglige møder og frigør mere af vores tid til andre opgaver? 

o Hvordan spiller vi de frivillige ledere med begrænsede ressourcer gode i hverdagen?  
 

15.30 – 16.00  Pause 

 

 
16.00 – 18.00  Værkstøjskassen 

o Vi dykker ned i værktøjskassen og arbejder med konkrete strategier for at styrke samarbejdet med bestyrelsen, 

beslutningsprocesserne og din indflydelse som daglig leder  

o Sådan laver du bestyrelsesindkaldelser og referater 
o Sagsfremstillinger  

o Bestyrelsens forretningsorden  

o Virksomhedsplan som daglig styringsværktøj 

 
18.00 – 18.45  Fælles aftensmad og erfaringsudveksling  

 

18.45 – 19.00  Afrunding og tak for i dag 

 
 

 

 



 

 
UNDERVISER 

 

 

Klaus Frejo 
• Klaus har 25 års erfaring med ledelse og udvikling af professionelle sportsklubber og faciliteter.  

• Både praktisk som forretningsfører ved Viborg Idrætsråd og Viborg Golfklub gennem sammenlagt 13 år, og som underviser og konsulent inden for 

branchen gennem mere end 20 år  

• Klaus har udviklet anbefalinger til godt bestyrelsesarbejde i golfklubben i samarbejde med DGU og har undervist mere end 200 
bestyrelsesmedlemmer fra danske golfklubber 

• Underviser i ledelse og bestyrelsesarbejde på Golfmanagementuddannelsen samt Centerlederuddannelsen på idræts- og fritidsfacilitetsområdet 

 

 
PRIS  

 

1.500 kr. + moms  

 
Inkluderer 

- Kursusdeltagelse  

- Kursusmappe,  

- Online ”værktøjskasse” med skabeloner til at udarbejde bestyrelsesdokumenter  
- Fuld forplejning  

 

 

Tilmelding på mail til Klaus Frejo på klaus@iuce.dk senest 11.09 kl. 12.00. IUCE fakturerer efter kurset.  
 

Medlemmer af IUCE Ledernetværk deltager gratis på kurset og kan invitere yderligere én deltager med for 50% af normalprisen  

 

 
Mere information  

 

Klaus Frejo  

Idrættens Udviklingscenter  
22381387  
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