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BESTYRELSESARBEJDE
På fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter
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IDRÆTTENS UDVIKLINGSCENTER
Vi udvikler idrættens,- og fritidsbranchens organisationer og faciliteter
Vi stræber efter at være Danmarks førende, uafhængige og mest værdiskabende konsulentvirksomhed
indenfor rådgivning, udviklingsprocesser og kompetenceudvikling i idræts- og fritidsbranchen

Uddannelseshus
Kompetenceudvikling af ledere og
medarbejdere i idræts- og
fritidsbranchen
Vejen Idrætscenter
Landsdækkende uddannelsescenter på
Vejen Idrætscenter

Konsulenthus,
Udvikling af idræts- og
fritidsorganisationer- og
faciliteter

IUC Ledernetværk
Netværk for ledere og
direktører indenfor
idræts- og fritidsbranchen

Erhvervsakademi Dania
Partnerskab vedr. udbud af kompetencegivende
uddannelser:
• Golfuddannelser
• Idrætsfaciliteter
• Eventbranchen
• Bestyrelsesuddannelser
• Diplomuddannelse i Sportsmanagement

www.iuce.dk
Følg os på Facebook og Linkedin

DRØFT FØLGENDE UDSAGN:

”Vi oplever ikke den samme virkelighed - men
vores egen model af verden”

LEDELSE ER ENTEN VÆRDISKABENDE
ELLER EN OMKOSTNING FOR
ORGANISATIONEN

- det gælder også selv om bestyrelsen er frivillig og ulønnet.

•
•
•
•
•

Manglende strategisk udvikling
Demotiverede medarbejdere
Uhensigtsmæssige beslutningsgange
Ineffektive arbejdsgange og strukturer
Manglede kundeorientering og udvikling af nye servicetilbud

HVORFOR DET ER NØDVENDIGT AT ARBEJDE AKTIVT
MED UDVIKLINGEN AF BESTYRELSER I
SPORTSSEKTOREN
Bestyrelser i nonprofit organisationer udsættes ikke løbende for ”pizzatesten”

– derfor kan uhensigtsmæssige former for samarbejder overleve i meget
langt tid uden at blive konfronteret med deres ineffektivitet
Det er derfor vigtigt at bestyrelsen aktivt arbejder med sig selv med jævne
mellemrum
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1. ØKONOMISKE RATIONALER I
IDRÆTS- OG SPORTSVIRKSOMHEDER
Sport
Marked

Konkurrence /sejr rationale
Fodbold
Håndbold
Ishockey
Cykling

Profit rationale/ Deltagelse
Fitness
Golf

Økonomiske
rationaler

Stat

Samfunds /profit rationale
Sundhedsprojekter
Integrationsprojekter
Ældreidræt / genoptræning

TYPER AF FREMTIDENS FRITIDSFACILITETER
Lokale Fritidsfaciliteter

Lokale faciliteter indrettet til at lokalsamfund har afgang til moderne,
fleksible faciliteter, der danner rammen om lokalsamfundets
fritidsaktiviteter og sociale fælleskab

Specialfaciliteter

Lokale faciliteter indrettet til at lokalbefolkningen i mindre
lokalsamfund har adgang til lokale, selvstyrende faciliteter som
kan anvendes fleksibelt efter lokalt behov
Radius 5 km.

Fokus på samling af lokalsamfundets aktiviteter i samme facilitet for at
sikre økonomi og sammenhængskraft

Radius: Ud til kommunegrænsen

Aktivitetshus

•
•
•
•
•
•
•
•

Personale varetager tilsyn og rengøring
Foreningsdrevne aktiviteter
Aktiv hjemmeside med selvbetjening
Elektronisk adgang
Multifunktionelle lokaler
Åben køkken / selvbetjening
Aktivitetsrum / Foreningsfitness
Åben 365 dage om året via selvbetjening

Fritids- og kulturcenter

Facilitet indrettet til at sikre kommunens borgere og foreninger
adgang til moderne og fleksible faciliteter og større
idrætsstævner, foreningsarrangementer, events og møder.
Radius: Kan have specialfaciliteter og aktiviteter målrettet hele
kommunen.
•
Forenings- og professionelt organiserede aktiviteter
•
Aktiv hjemmeside
•
It systemer / online booking
•
Fleksibel booking af ledige timer
•
Multifunktionelle lokaler
•
Café drift / åben køkken / selvbetjening
•
Fitnesscenter med individuel og holdtræning
•
Markedsføring af aktiviteter
•
Events og turneringer
•
Weekend og ferie aktiviteter
•
Funktionel træning
•
Ældre idræt
•
Specialidrætter
•
Åben 365 dage om året via selvbetjening og ansatte

Radius 5 – 10 km.
•
•
•
•
•
•
•
•

Delvist / fuldt bemandet
Primært foreningsdrevne aktiviteter
Aktiv hjemmeside
It systemer / online booking
Multifunktionelle lokaler
Åben køkken / selvbetjening / Café
Fitnesscenter / Foreningsfitness
Åben 365 dage om året via selvbetjening

Regionalt Kraftcenter

Facilitet med fokus på hele kommunens borgere samt regionale og
nationale kunder, organisationer, stævner, konferencer og
arrangementer
Radius: Hele Kommunen og Danmark
•
Fuldtidsledelse
•
Flere ansatte med specifikke faglige kompetencer
•
Professionelt og foreningsorganiserede aktiviteter
•
Udvikling og drift af egne idrætskoncepter
•
It systemer / online booking
•
Fleksibel booking af ledige timer
•
Multifunktionelle lokaler og fleksibilitet i omstilling
•
Café drift / Restaurant
•
Fitnesscenter med individuel- og holdtræning
•
Ansatte instruktører
•
Markedsføring af aktiviteter
•
Weekend og ferie aktiviteter
•
Svømmehal / badeland
•
Konferencer og kurser og events
•
Ældreidræt og sundhedscenter
•
Kost og sundhed
•
Specialidrætter
•
Åben og bemandet 365 dage om året

Faciliteter indrettet til specialiserede aktiviteter i fælles
rammer eller én specialiseret aktivitet, med det formål at
skabe optimale rammer til gengæld for at brugerne samler sig
færre steder
•
•
•
•
•

Svømmehaller
Kampsportscentre
Ketchercentre
Klatrecentre
Motorsportsarenaer

Eventarenaer

Facilitet indrettet med et primært fokus på tiltrækning og
afholdelse af store idræts- og kulturelle events, som
håndboldkampe, messer, koncerter og kommercielle
forestillinger.
Radius: Hele kommunen og Danmark / internationalt
•
•
•
•

Bygningsmassen indrettet til håndtering af mange
tilskuere i forbindelse med enkeltstående store store
events
Professionelt drevet med fokus på udvikling af
aktiviteter og events
Professionel salgsorganisation med kompetencer
indenfor salg, eventudvikling. Marketing
Stort fokus på enkeltarrangementer og individuelle
brugere

TRE TYPER AF BESTYRELSER

KØKKENBORDS
BESTYRELSER

PROFESSIONELLE
BESTYRELSER

FORENINGS
BESTYRELSER

MED UDVIKLINGEN STIGER BEHOVET FOR
BESTYRELSENS EVNE TIL AT HÅNDTERE
•
•
•
•
•
•
•

Strategiske udviklingsprocesser
Personaleledelse og kompetenceudvikling
Budgetprioriteringer og økonomistyring
Risikostyring
Effektiviseringer
Innovation
Ledelseskraft

UDFORDRINGER I TILPASNING AF
BESTYRELSENS ORGANISERING OG FUNKTION
•

Udfordringer opstår typisk når bestyrelsens opgaver og
funktion ikke tilpasses til den nye ledelsesstruktur, der følger
med ansættelse af en leder og etablering af en mere
professionel organisation

HVAD KAN GØRE BESTYRELSESARBEJDET
VANSKELIGT?
Manglende viden og afklaring omkring bestyrelsens rolle
Manglende afklaring af de gensidige roller i bestyrelsen
Manglende formuleringer af krav til hinanden.
Bestyrelsen ser sig selv som frivillig
Ønsket om konsensus og bevarelse af den gode stemning
sættes over behovet for rigtige beslutninger
• Manglende viden om professionelt bestyrelsesarbejde – man
reproducerer kulturen fra de små frivillige foreninger
• Manglende skriftlige struktur på bestyrelsesarbejdet, som
grundlag for samarbejdet.
•
•
•
•
•

MEDARBEJDERNE HAR BEHOV FOR
LEDELSESKRAFT
• Klarhed over deres rolle i virksomheden
• Sikkerhed i ansættelsen herunder en entydig og kontinuerlig
ledelsesstruktur
• Klarhed over de mål, som der skal arbejdes for at opnå
• Rimelige arbejdsvilkår herunder tilstrækkelige ressourcer og tid til at
løse de opgaver de pålægges
• Klare ledelsesmæssige retningslinjer og politikker for udførelsen af
arbejdet
• Klare og tydelige beslutninger, som kan danne udgangspunkt for
handling
• Et engagerende og motiverende arbejdsmiljø der kan skabe
motivation i hverdagen.

FRA FRIVILLIGHED SOM LIVSSTIL TIL
”PROJEKT FRIVILLIGHED”
Lederen – den traditionelle ildsjæl er udfordret
Projektlederen – vækst i projektleder rollerne
Træneren / Instruktøren – flere lønnede trænere
Specialisten – brug for flere kompetencer og viden
Den frivillige – fortsat mange frivillige til afgrænsede opgaver
(selv)Hjælperen - mere kunde – mindre medlem

FRA INTERESSEBÅRET TIL
KOMPETENCEBÅRET DELTAGELSE
•

Flere projektlederprofiler i bestyrelserne øger fokus på udbytte i forhold til
indsats

•

Er vi gode nok til at udfordre hinanden på, hvorfor vi sidder i bestyrelsen
og hvad vi bidrager med?

•

Har vi en plan for den løbende udvikling af bestyrelsen?

”Hvis to mennesker altid er enige, er den ene overflødig”

- Sir Winston Churchill

KRAV TIL BESTYRELSESMEDLEMMER
•
•
•
•
•
•
•
•

Kompetencer
Aftale om udvikling og efteruddannelse
Rolle i bestyrelsen og i klubben
Adfærd
Team samarbejde
Forberedelse og arbejdsindsats
Tavshedspligt
Ikke repræsentere særinteresser

Kan i genkende disse forhold sig i jeres
bestyrelse?
Hvilke krav stiller udviklingen til
fremtidens bestyrelsesmedlemmer?
Hvor udfordres jeres bestyrelsesarbejde
af udviklingen?

LAV AFTALER OM GODT SAMARBEJDE I
BESTYRELSEN
•
•
•
•
•
•

Bestyrelsens rolle og funktion
Opgaver og roller som bestyrelsesmedlem
Aftaler om samarbejde i bestyrelsen
Aftaler om samarbejde mellem bestyrelse og ledelse
Forretningsorden
Virksomhedsplan

SOCIALISERING AF NYE
BESTYRELSESMEDLEMMER
Indtræden i bestyrelsen

Socialisering
baseret på
forventninger

Indledende
socialisering

Tid med bestyrelsen
Managing People in sport organisations Taylor, Doherty and McGraw (2008) p. 87
The stages of organizational socialization (Feldman, 1976)

Langsigtet
Socialisering
”en af holdet”

INDEN MAN TRÆDER IND I BESTYRELSEN
•
•
•
•
•
•
•

Oplys om hvilke opgaver der forventes løst samt hvilke
tids- og kompetencekrav en bestyrelsespost kræver
Informer om:
Regnskaber
Forretningsorden
Bestyrelsens årsplan
Referater fra de sidste bestyrelsesmøder
Hilse på ansatte og øvrige nøglepersoner

DEFINITIONEN PÅ SINDSSYGE

At gøre det samme om og
om igen og forvente et andet
resultat
Albert Einstein

Tak for denne gangJ
Besøg os på www.iuce.dk og følg os på facebook og Linkedin og se hvad vi
kan gøre for din videre udvikling
Har du spørgsmål eller andet du gerne vil drøfte så kontakt mig meget gerne på
klaus@iuce.dk
mobil: 22381387

