Kære Idræt i dagtimerne – Frederiksberg
Juni 2019
Tillykke! Vi kan hermed bekræfte, at Idræt i dagtimerne - Frederiksberg er optaget som
medlemsforening i DGI Storkøbenhavn.
I er tildelt medlemsnummer/foreningsnummer 70371947
Jeres bestyrelsesmedlemmer, instruktører og medlemmer kan nu deltage i alle DGI’s
arrangementer. Ikke kun i Storkøbenhavn, men faktisk over hele landet.
I kan læse om vores aktiviteter på www.dgi.dk og i magasinet ”Udspil”.
Medlemsindberetning, kontingent – og DGI Foreningsservice
Vi ser frem til at understøtte jeres arbejde med at skabe en attraktiv forening for både
medlemmer og instruktører/trænere.
Til gengæld bedes I én gang årligt indberette medlemstal til CFR og betale kontingentet,
som p.t. består af et grundgebyr på kr. 400,- samt kr. 5,- pr. medlem. Det vil I blive
informeret nærmere om via e-mail, når den tid kommer.
Derudover bedes I løbende holde jeres bestyrelses- og instruktørliste ajourført
i DGI Foreningsservice – vores online portal for vores medlemsforeninger.
DGI Foreningsservice er et vigtigt værktøj for foreningens bestyrelse, og vi anbefaler at
formanden og kassereren bruger 20 minutter på at få et overblik over portalen via vores
altid opdaterede Infoside om DGI Foreningsservice.
Log-in til DGI Foreningsservice kan oprettes separat af alle, der er registreret i DGI
som aktive i jeres bestyrelse. I første omgang har vi registreret foreningens formand
og kasserer på baggrund af oplysningerne i jeres ansøgning.
Registrerede ledere og instruktører er samtidig dækket af Idrættens fællesforsikring
og har mulighed for at tegne et gratis abonnement på DGI’s magasin ”Udspil”
via Foreningsservice.
Foreningsguiden
Hvis foreningen ønsker inspiration og gode råd i forhold til både daglig drift og udvikling,
anbefaler vi at besøge Foreningsguiden, hvor man kan læse om alt fra motivation af
frivillige, over fundraising, inklusion og børneattester, til regnskab og skattefri
omkostningsgodtgørelse.
Har I brug for at komme i kontakt med os? Så er der hjælp at hente her:
Oversigt over DGI Storkøbenhavns åbningstider og medarbejdere.
Vi byder jer velkommen i DGI og ser frem til et godt samarbejde!

Med venlig hilsen
DGI Storkøbenhavns bestyrelse

