Det ny c-I-c -> Copenhagen Sports Club
Igennem det sidste år er der blevet spekuleret i, om c-I-c er struktureret på den bedste måde i forhold til at
imødekomme medlemmernes ønsker og behov. For første gang ser vi en negativ tilgang af medlemmer, og via forummet
og ved diverse arrangementer luftes idéer, ris og ros, som bestyrelsen syntes er på tide at handle på.
Det store spørgsmål er: Hvad vil vi med c-I-c, og hvordan og af hvem skal opgaverne løftes?
Som frivillig klub med et yderst lavt årligt kontingent er antallet af frivillige hænder direkte proportionelt med
ambitionsniveauet, antallet af arrangementer, bedre faciliteter mv. Så hvordan får vi andre end Tordenskjolds Soldater til
at løfte opgaverne? Bestyrelsen er kommet frem til, at klubstrukturen og måden, som vi organiserer os på, som minimum
skal understøtte muligheden for, at alle kan give en hånd med, når tid, lyst og lejlighed er der – også på ad hoc projekter
af kortere varighed.
Og rig på erfaring kan vi konstatere, at det fordrer vores klassiske klubstruktur IKKE. Derfor kommer her et forslag til,
hvordan vi kan organisere os for fortsat at sikre en positiv vækst af klubben til gavn for alle medlemmer.

Oplægget til debat er, at Copenhagen Sports Club vil blive klubbens nye navn. Et navn som signalerer, at Copenhagen
Sports Club vil fungere som en paraply-organisation for alle aktiviteter i klubben. Som afdelinger i klubben vil der blive
etableret Copenhagen Inline Club og Copenhagen Ski Club, og i disse afdelinger vil der blive oprettet respektive
aktivitetsudvalg. Og som en stabsfunktion oprettes ét medlemsudvalg. Der vil fortsat være en bestyrelse, som vil fungere
som et råd/ledergruppe/sekretariat, der vil løse en række praktiske opgaver omkring myndigheder og organisationer.
Organiseringen i aktivitetsudvalgene i hver afdeling er et ønske om at få aktiveret flere - både i afviklingen af
eksisterende aktiviteter men også i udviklingen af nye aktiviteter. Og så kan man bruge sine frivillige kræfter dér, hvor
man selv har sit interessefelt!
Kom og vær med i diskussionen om klubbens udvikling og sæt dit fingeraftryk på fremtiden! Vi starter drøftelsen på
generalforsamlingen den 23. april, og vi fortsætter diskussionen den 17. maj med bistand fra Idrætskonsulent Dorthe
Kargo fra Frederiksberg Idræts-Union. Så sæt derfor også kryds ved denne dato.

