
Er du Frivilligcenter Ikast-Brandes nye bestyrelsesmedlem?  

Brænder du for frivilligheden, og har du lyst til at styrke deltagelsen i frivillige lokale 

fællesskaber i Ikast-Brande kommune? Har du erfaring med bestyrelsesarbejde, eller lyst til 

at få det? Og vil du være en del af en bestyrelse, der arbejder seriøst og struktureret, men 

også har plads til gode grin? Så er det måske dig der er Frivilligcenter Ikast-Brandes nye 

bestyrelsesmedlem. 

Hvem er vi?  

Frivilligcenter Ikast-Brande er en selvstændig paraplyforening, som brænder for frivilligheden og 

foreningslivet i hele Ikast-Brande Kommune.  

 Vi arbejder for at synliggøre, støtte og udvikle frivillige indsatser og styrke deltagelse i frivillige 

lokale fællesskaber.  

 Vi rådgiver og vejleder foreningslivet og mennesker, som søger fællesskab eller som gerne selv vil 

yde en frivillig indsats.    

 Vi har ca. 75 forenings-/gruppe-/personlige medlemmer.  

 Vores bestyrelse består af 7 personer + 2 suppleanter.  

Du kan læse meget mere om os her: https://frivilligcenterikast-brande.dk/  

Hvad laver bestyrelsen?  

De overordnede rammer for Frivilligcentrets aktiviteter fastlægges af bestyrelsen, og det er også 

bestyrelsen, der har ansvaret for Frivilligcentrets økonomi. Som bestyrelsesmedlem får du gode muligheder 

for at arbejde med og få indflydelse på Frivilligcentrets drift samt den strategiske udvikling af aktiviteter og 

tilbud.  

Som bestyrelsesmedlem vil du få mulighed for at udvide dit kendskab til frivilligheden og foreningslivet i 

kommunen, og for at styrke dine kompetencer indenfor blandt andet ledelse og kommunikation. 

Vi afholder 8 -10 bestyrelsesmøder årligt. Derudover deltager vi efter behov og interesse i nogle af de 

forskellige aktiviteter og arrangementer, som Frivilligcentret er involveret i.  

Hvem er du?  

Vi forestiller os, at du har lyst til at engagere dig i frivilligheden og det lokale foreningsliv, og at du har tid og 

overskud til at indgå i et stærkt og udviklende samarbejde i bestyrelsen. I bestyrelsen har vi brug for mange 

forskellige slags kompetencer. Det kan være du har erfaring med fundraising, sociale medier, økonomi eller 

noget helt fjerde.  

Er det noget for dig?  

Har du fået lyst til at være med til at udvikle Frivilligcentret, frivilligheden og foreningslivet i Ikast-Brande 

Kommune, så tøv ikke med at kontakte os!   

Bestyrelsesformand Per Villumsen, mail pervil@mail.dk, tlf. 22 44 19 14  

 

 

 


