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Arbejdsbeskrivelse ”drenge ungdomsansvarlig” i Overlund GF 
Den ungdomsansvarlige kan være en del af bestyrelsen, eller en af bestyrelsen udnævnt til posten. 

Overordnet 
1. at være med til definere og implementere de social retningslinjer 

2. at være med til definere og implementere træningsvejledning sammen med ”Børneudvikleren” 

3. at sikre at flest muligt spiller fodbold længst muligt 

4. at være bestyrelsens forlængelse ift. forældre og trænermøder 

5. at sikre at ovenstående er i tråd med værdierne i Overlund GF 

Opgaverne dækker hele klubbens ungdomsafdeling for henholdsvist U11 til U19 for både drenge og piger. 

Opgavebeskivelse 
1. at bibeholde den aftalte struktur på årgange og støtte forældrerådet. 

2. at overtaget kontaktperson i forældrerådet fra børneansvarlige til kommunikation. 

3. at have jævnlig dialog den kontaktperson på de enkelte årgange (månedligt) 

4. at afholde årgangsmøder en gang årligt. 

5. at afholde samlet trænermøder to gange årligt forår og efterår. 

6. at afholde møder og orientere omkring ATK+ og FK Viborg samarbejder 

7. at afholde møder og orientere og sikre overgang ind i Eastside samarbejdet 

8. at afholde møder omkring kontingentfri ved efterskole ophold og tilbageløb til klubben 

9. at deltage i møder i Eastside udvalget samt evt. øvrige klubsamarbjedsmøder 

10. at være tilgængelig ved generelle spørgsmål 

Der er udarbejdet en dagsorden for; årgangsmøder og trænermøder, som skal følges. Tidsforbruget vil 

være ca. 10 timer månedligt, eller 1.5 time om ugen. 

Det særlige fokus for de børneansvarlige 
1. at få bragt problemstillinger og information til bestyrelsen 

2. at sikre forældre & frivillige forstår værdierne og foreningslivet 

3. at sikre forældre deltager i hold- og klubopgaver 

4. at sikre god overgang ifm. sammelægning til Eastside 

5. at sikre god overgang ind I FK samarbejdet  

6. at få årgange gennem det store efterskole år 

7. at fastholde medlemmer med fortsat interesse i fodbold gennem teenageår hvor andre ting 

”stjæler” fokus. 

8. at føre spillere godt videre fra ungdomsfodbold videre ind i u19/senior tilbud 

Godkendt af på vejne af den samlede bestyrelse, 24-06-2022 

Hans Christian Andersen, Formand 


