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Program

Kl. 17.00: Velkomst og fælles oplæg 
  v/ Jan Gintberg
  Med et målrettet foredrag ønskes 
  tanker sat i gang på tværs af korpsene.

Kl. 18.30:  Spisning 
	 	 Med	tid	til	uformelle	diskussioner	afledt	af	foredraget.

Kl. 19.30:  Workshops
  Bl.a.:
 l  Familiespejd, organisering og leder-rekruttering.
 l  Diskussionsoplæg om det tværkorpslige samarbejde.
 l  Aktivering af forældreressourcen.
 l  Det mobile spejderhus.
 l  Hør om Aalborg Kommunes faciliteter, der er til
  rådighed for korpsene.
 l  Hvordan får vi penge til vores spejderarbejde?    
  Økonomi / Regnskab tilskud - fonde muligheder.
 l  Mød dit korps - Hvad gør man i korpsene for at gøre spejderlivet 
  interessant for de frivillige hjælpere - både de civile og ledere.

Kl. 21.30:  Café og afslutning

Kl. 22.30: DUKA Natten
  Seniorer, rovere og friske ledere, der kan holde sig vågne hele
  natten. Tilbydes en udfordrende nataktivitet, hvor vi får 
  lov til at dyste mod hinanden.
  Natløbet afsluttes med fælles morgenmad.

Pris pr. deltager er 100 kr. 
Tilmelding i perioden 1. nov - 1. dec. 2011 på vores hjemmeside, 
hvor	du	løbende	kan	finde	mere	detaljerede	informationer.
Tilmelding er først til mølle princip.

Kom og hør foredrag af 

Jan Gintberg Kendt fra udkants Danmark

Scan koden, læs mere på
http://www.bus-aalborg.dk/Duka2012.html eller mød os på Facebook

 

DUKA EVENT 
20. januar 2012 

Eksklusivt for korpsene i Aalborg Kommune 

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd 
i Aalborg Kommune (B.U.S) er arrangør og øn-
sker at stoppe den negative udvikling i korpse-
nes medlemstal ved at sætte gang i fælles ud-
viklingsbestræbelser og skabe til samarbejde 
på tværs af korpsene. 

Duka Event er for aktive ledere & bestyrelses-
medlemmer samt potentielle ledere, typisk 
medlemmer over 15 år. 

Tanken er samlet at give et indspark, og en  
FED oplevelse af at være med i korpsene. 

Kom og mød Jan Gintberg og få inspiration fra 
en række spændende workshops. 

 

 

Læs mere på http://www.bus-aalborg.dk/Duka2012.html 
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Lukket arrangement for korpsene.

I B.U.S. tror vi på, at hvis fundamentet - gode ledere - er til stede, følger medlemstallet 
næsten automatisk. Vores event henvender sig derfor til aktive ledere og bestyrelses-
medlemmer samt til potentielle ledere, dvs. seniorer, typisk medlemmer over 15 år. 
Tanken er samlet at give disse et indspark, og en FED oplevelse af at være med i korpsene. 

Jeg kommer 
- gør du?


