Børneattester

Vi overholder loven på området.
Der indhentes hvert år børneattest på alle
som er fyldt 15 år og som deltager i Søholm
4H som bestyrelsesmedlem, instruktør eller
hjælper.
Som frivillig forening har vi indberetningspligt
ved mistanke eller viden om overgreb mod
børn.

Hjælp os
•
•
•
•

Giv et nap med praktiske opgaver
Deltage i ledelse af klubben
Deltage i planlægning af aktiviteter
Indmeld dig i Søholm 4H
Venneforeningen

Hjælp dit barn
•
•

Læs mail og hjemmesiden, hvor
aktiviteter annonceres
Tilbyd at være hjælper på hold

Hjælp dig selv
•

Tilmeld opkrævninger til PBS
betalingsservice

Kontakter:

Formand: Steen Holm
Mail: formand@soholm4h.dk
mob: 2127 0513
Kasserer: Ole Jørgensen
Mail: kasser@soholm4h.dk
Dyreansvarlig: Jette Søgaard
Mail: jette.itd@gmail.com
mob: 2367 3016
Ridning: Trine Holm Søgaard
mob: 2976 4690
Tilmelding til aktiviteter, hold og opgaver
foregår altid via hjemmesiden

Ofte stillede spørgsmål
Må vi deltage på hold.
Ja, hold og aktiviteter annonceres altid på
hjemmesiden med anvisning om tilmelding.
Må vi besøge 4H uden for holdtid.
Nej, dyrene skal også have privatliv, men du kan
melde dig på foderlisten og deltage i fodring af
dyrene efter aftale.
Må vi fodre dyr.
Nej, ingen dyr må fodres, uden der foreligger en
aftale. Vi har faste fodervagter og du kan blive en
af dem.
Er der strøm på hegn.
Ja, regn med at der altid er strøm på vores hegn.
Det gør ondt at få stød, men det er ikke farligt 

.

Forældre i
Søholm 4H

Skal alle låger lukkes.
Ja, når du forlader området, check lige at alle
låger og hegn er lukkede
Er 4H en børneinstitution.
Nej, alt arbejde er frivillig og uden pædagogisk
ansvar. Børn skal være dækket af egen
fritidsulykkesforsikring.
Hvem bestemmer i 4H.
Bestyrelsen bestemmer i Søholm 4H.
Ledergruppen (3 personer) varetager
administration. Alle aktiviteter planlægges og
udføres af nedsatte selvstyrende grupper/udvalg
Hvorfor skal vi have så mange oplysninger til
medlemskab.
Af hensyn til revision fra 4H-Landsorganisation,
Kommune og DUF
Hvor kan man købe de flotte 4H t-shirts.
Se udvalg of størrelser på opslagstavlen på
hjemmesiden. Der kan bestilling også foretages.
Hvordan melder man sig ud.
Formular Medlemskab på hjemmesiden anvendes
både til ind og udmelding.

www.soholm4h.dk
facebook.com/soholm4h
20-2018

Til forældre

Ræk gerne en finger – vi tager IKKE hele
hånden.

Jeres barn er medlem i Søholm 4H og vi
vil gerne præsentere foreningen og de
muligheder om er knyttet dertil.

Forskellen i forhold til mange andre
fritidsaktiviteter er, at her kan interesserede
forældre medvirke i aktiviteterne og derved
være sammen med både deres børn og
deres kammerater på en anderledes måde.

Søholm 4H er en del af Landsorganisationen
4H som igen er en del af en global 4H
organisation. Læs mere: www.4h.dk

Vores organisation

Det er en frivillig børne- og ungdomsforening
med tilknytning til landbruget. Vi er derfor
specielt interesseret i forhold omkring natur
og dyr.

En bestyrelse på omkring 7-9 personer
vælges på den årlige generalforsamling i
oktober. Bestyrelsen består af både voksne
og unge juniorledere.

Vores hoved målsætning er:
at lære ved at udføre.
Det betyder for os:
• At de unge inddrages i ledelse af klubben
• At de unge inddrages i planlægning og
udførsel af aktiviteter
• At vores aktiviteter hovedsagelig har en
praktisk indgangsvinkel.

Bestyrelsesmedlemmerne indgår herefter i
organisationsstrukturen i forhold til
kompetencer og interesser.

Alle forældre kan få mulighed for at deltage i
dette både givende og udviklende arbejde.
Dels ved små praktiske opgaver, hjælp til
aktiviteter eller ved ledelsesopgaver i
klubben.

Fællesaktiviteter
• Grillaften
• Åbenthus
• Udflugter
• Generalforsamling
Vores Faciliteter
Vi bor på et stykke lejet jord, hvor vi har en
række faciliteter:
• Klubhus, Kaninstald, Toiletkabine
• Hestestald, Hønsegård
• Bålplads, Haver, Udekøkken mm
• Heste, grise, geder, høns, ænder,
kaniner, marsvin og katte

4H er et sted hvor:
• Vi forsøger at øge forståelsen for natur og
sammenhænge til dagligdagen.
• Vi udvikler de unge inden for demokrati
og samvær på tværs af alder, køn,
sociale- og faglige kompetencer.
Søholm 4H drives af frivillige ildsjæle som
gerne vil medvirke til at børn og unge kan få
nogle gode oplevelser i naturen.

Aktiviteter planlægges udfra den hjælp som
frivillige stiller til rådighed. Du har som
forældre derfor stor mulighed for at aktiviteter
igangsættes.

Instruktører og hjælpere er velkomne til at
indgå i de grupper som kan have interesse.

Vores aktiviteter
Aktiviteter for børn/unge
Strategisk idekatelog
Vores ønsker er at kunne tilbyde specifikke
aktiviteter til både børn og unge, drenge og
piger samt aktiviteter på tværs.

Information
Vi udsender løbende informationer om
aktiviteter og andre tilbud til medlemmerne på
følgende medier:
• Hjemmeside (www.soholm4h.dk)
• Facebook
• Mail
• SMS lister

