Corona’en har bremset meget…
… men ikke fremtiden i
Visionsmøde
I GIF ser vi os selv som det naturlige valg for foreningslivet, og derfor er
det vigtigt for os at komme direkte i øjenhøjde med jer alle.
Foreningslivet i Danmark er under pres. Frivilligheden og
medlemstallene har det svært, og det er gået den vej gennem en del år.
I GIF har vi været gode til at stå klar når nye ideer er opstået, og vi er
parate i vores struktur til endnu flere.

Facilitator og indpisker

Tyge Mortensen

Derfor inviterer vi alle i vores fantastiske område til et Visionsmøde:

Lørdag d. 29. maj kl. 10-13
i Cafeteriet i GISLEVhallen
Her sætter vi fokus på den næste udvikling af foreningen, og har derfor
brug for så mange som muligt, som kunne tænke sig at sætte præg på
vores alle sammens hjemmebane.
Målet med mødet er at kunne sætte den kurs, som GIFs
hovedbestyrelse kan pejle efter de næste år.
Ca. midtvejs serveres en sandwich, og der vil naturligvis være kaffe på
kanderne og drikkelse i køleskabet under hele arrangementet.
Tilmelding til visionsmødet senest d. 13. maj
til formand@gislev-if.dk

Fra hjemmet i Rudme
driver Tyge sit firma,
hvor han laver
udviklingskurser,
holder foredrag,
faciliterer
udviklingsprocesser og
fungerer som
fremtidsforsker.
Tyge har bl.a. været
leder af Ryslinge
Innovations Højskole.

Vi håber rigtig mange vil tilmelde sig, så vi sammen kan skabe en stærk
fremtid for vores alles forening.

Generalforsamling
Vi vil gerne invitere til årets generalforsamling i GIF. For at være mest muligt sikker på afholdelse,
har vi rykket datoen til lidt senere end sædvanligvis, nemlig:
Torsdag d. 17. juni kl. 19-21 i Cafeteriet i GISLEVhallen
Dagsorden er jf. vedtægterne, og vil formodentlig bære præg af
visionsmødet, som kommer til at sætte præg på
hovedbestyrelsens arbejde i de kommende år.
Der vil naturligvis være kaffe og kage under hele mødet.
Forslag til behandling på mødet skal være formanden
i hænde senest d. 3. juni - formand@gislev-if.dk

Sammen fylder vi dem ud!

