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Tovholder – hvad betyder det
Hvad betyder det at være tovholder
Bestyrelsen forventer, at du påtager dig flg. opgaver som tovholder
● Du er holdets kontakt til Bestyrelsen og deltager i ca. 2 årlige dialogmøder mellem Bestyrelsen og
alle tovholdere og frivillige.
● Du orienterer nye holddeltagere om køb af aktivitetskort i kiosken. I november og februar skal du
spørge om alle har købt aktivitetskort.
● Du er kontaktperson i forhold til korrektur på Seniornyt.
● Du sørger for booking af lokale til dit hold, enten ved at gøre det selv via Seniorhusets hjemmeside
eller via Informationen
● Du får udleveret en chip og sørger for at åbne for de øvrige deltagere på et hold

Goder
Når du er tovholder, har du ret til en række goder:
● Du får et gratis aktivitetskort, som giver dig mulighed for at deltage i alle aktiviteter i
Aktivitetsforeningens regi.
● Madbilletter
o Som frivillig under 3 timer på en dag, har du ret til en 20 kr. madbillet.
o Som frivillig over 3 timer på en dag, har du ret til en 30 kr. madbillet.
o Du kan kun bruge en billet pr. dag.
o Madbilletter udleveres i kiosken. Du skal vise dit medlems- og aktivitetskort for at få
madbilletter. Du kan højst få udleveret 5 madbilletter ad gangen.
o Madbilletter gælder ved køb af det, du kunne ønske dig i Caféen. Køber du for under
madbillettens værdi, får du ikke penge tilbage. Køber du for over madbillettens værdi,
betaler du selv differencen.
● Du bliver inviteret med til de arrangementer som Bestyrelsen laver i årets løb for
Aktivitetsforeningens frivillige.

Hvad kan du bruge Bestyrelsen til
● Du har din egen kontaktperson i Bestyrelsen, som altid er villig til at bistå, hvis du har behov for det.
● Bestyrelsen kan bevilge tilskud til:
o kursus/efteruddannelse til tovholdere.
o hvis I ønsker at lave et særligt arrangement på dit hold, f.eks. besøg af en foredragsholder
eller lignende.
o Alle ansøgninger om tilskud til næste år skal indsendes omkring 1. november. På
Bestyrelsens møde midt i november vurderes alle ansøgninger. Hvis de godkendes, indgår
de i kommende års budget
● Bestyrelsen kan dog også søges om tilskud i løbet af året.

