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Idrætsrådet i
Silkeborg Kommune
Silkeborg Sportscenter
Århusvej 45
8600 Silkeborg
www.idraet-silkeborg.dk
mail@idraet-silkeborrg.dk

Følg os på Facebook:
https://www.facebook.com/idra
etsilkeborg

Forretningsfører
Eigil Rasmussen
Tlf.:6091 2333
mail@idraet-silkeborg.dk
Formand
René Maretti
Tlf.: 5361 5060
formand@idraet-silkeborg.dk

Idrætsrådet søger ny forretningsfører.

Da vores forretningsfører Eigil Rasmussen, efter
mange års effektiv virke træder tilbage, søger vi nu
hans afløser. Tiltrædelse snarest muligt.
Vi forestiller os den nye forretningsfører har








Indsigt i foreningslivet, sikkert som frivillig i
en forening
interesse for kommunal idrætspolitik, det er
det vi arbejder med
interesse for administration og
kommunikation, det er en stor del af
funktionen
flair for kommunikation via sociale medier
og hjemmeside, det er måden vi
kommunikere på
holdspiller mentalitet, det er måden vi
arbejder på

Idrætsrådet
Idrætsrådet er en vigtig aktør for Silkeborg kommunes idræt. Vi deltager upolitisk, i den idrætspolitiske
debat og bidrager med foreningernes holdning. Idrætsrådet er sammensat af en bestyrelse og en
forretningsfører (dig), der alle har erfaring fra foreningslivet og idrætspolitisk indsigt. Vi motiveres af at
styrke rammerne for idrætten i Silkeborg, gennem tæt dialog med foreningerne og kommunen.
Idrætsrådet er en vigtigt aktør for Silkeborg Kommunes idræt. Idrætsrådet deltager upolitisk, i den
idrætspolitiske debat og giver udtryk for foreningernes holdninger. Idrætsrådet arbejder på, via dialog med
bl.a. politikerne, relevante forvaltninger, andre idrætsorganisationer m.fl., at fremme udviklingen for
foreningernes vilkår og faciliteter m.m.

Som forretningsfører er dine opgaver blandt andet
Med reference til formanden for idrætsrådet fungerer du som sekretær og kasserer.





Står for kontakten til vores ca. 100 medlemsforeninger, Silkeborg Kommune og andre
samarbejdspartnere.
Arrangerer prisfest i samarbejde med Silkeborg Kommune.
Ajourføre hjemmeside og Facebook.
Regnskab og referater

Som den eneste i idrætsrådet modtager forretningsføreren et årligt honorar.

Er du interesseret eller blot nysgerrig så kontakt,
René eller Eigil ser frem til at høre fra dig

Formand for idrætsrådet René Maretti
Mobil: 53615060, mail: rene.maretti@gmail.com
Forretningsfører for idrætsrådet Eigil Rasmussen
Mobil: 60912333 Mail: eigilrasmus@gmail.com

Du kan også læse mere om idrætsrådet her. http://idraet-silkeborg.dk/

