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Venskabsby Seminar
(søndag den 3. april 2016)
Har din forening erfaringer fra besøg hos Gladsaxe Kommunes venskabsbyer? Så har
”Gladsaxe Internationale Venskabsforening” brug for din historie ved et seminar, søndag den
3. april 2016 kl 10:30-15:30 på Højgården. Fremlæg jeres erfaringer og informer om konkrete
aktiviteter med venskabsbyerne. Kontakt FIGs kontor, hvis I vil deltage eller send en mail til
fig@gladsaxe.dk.
Repræsentantskabsmøde
(tirsdag den 5. april 2016)
FIG repræsentantskabs afholdes tirsdag den. 5. april 2016, kl.18.00 i Sportscaféen, Bagsværd
Stadion, indkaldelse er udsendt til foreninger og klubber. Husk det stadig er muligt at indstille
kandidater til FIG Talentprisen 2016, fristen er 22. marts 2016.
Temamøde om handicappede i foreningslivet
(onsdag den 20. april 2016)
Folkeoplysningsudvalget afholder et spændende møde i Rådhustoppen på Gladsaxe Rådhus,
2860 Søborg, om handicappede i foreningslivet den 20. april kl. 19-21. Vi håber, at I vil sende
nogle deltagere, så vi sammen kan finde ud af, hvordan handicappede også kan være med i
det lokale foreningsliv. Se invitation og tilmelding her: Invitation til temamøde 20.04.2016
Gladsaxeløbet 2016
(søndag den 29. maj 2016)
Sæt kryds i kalenderen, Gladsaxe Løbet 2016, afholdes den 29. maj og skal jeres forening
eller klub være den med flest tilmeldte i år?
Gladsaxe Lederakademi 2016-17
(start ultimo september 2016)
Programmet til det kommende lederakademi er ved at være på plads, vil du være sikker på
en plads, så send allerede nu en mail til fig@gladsaxe.dk, hvis du eller en kandidat i din
forening vil deltage, så noteres du omgående på kandidatlisten og vil modtage programmet
når det foreligger. Lederakademiet begynder ultimo september og afsluttes med
diplomoverrækkelse i mart 2017.
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