
Lederforum 3 om PR 

Velkommen til Lederforum 3 om PR. 
Nedenfor er der en oversigt over hvor de enkelte oplæg vil blive afholdt, hvad emnet er og hvem der er 

værter for dagen. Yderligere info findes længere nede. 
 

Alle er velkomne, så velmødt. 
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Hadsund roklub – Pr til 18-45 årige motionister (inriggerroning) 
På dagen: 

 Dato og tidspunkt: torsdag 9. april kl. 19.30-21.30 

 Adresse: Thygeslundvej 9, 9510 Hadsund 

 Vi forventer 6 – 8 fra vores egen forening 

 Vi har plads til ca. 30 udefrakommende deltagere 

 

Kontaktoplysninger: 

 Pr gruppen for Hadsund Roklub 

 Svend Mørk-Jensen, Ingelise Christiansen og Peter Munk 

 Kontakttelefon: 23 98 77 63 

 Kontaktmail: svendbimand@gmail.com 

 

Fodboldklub i Als – synlighed og rekruttering (+ evt. sponsorstrategi) 
På dagen: 

 Dato og tidspunkt: tirsdag 12. maj 17.00-19.00 

 Adresse: Vikingvej 10, Als, Hadsund 

 Hvor mange forventer I ca. kan være med på dagen fra jeres egen forening? 3-4 

 Hvor mange har i plads til af udefrakommende besøgende? Ingen begrænsning 

 

Kontaktoplysninger: 

 Henrik Sloth 

 Mail: heslo@mariagerfjord.dk 

 Telefon: 30164360 
 

Hadsund Gymnastik – en ny start, hvad gør vi? (+brugervenlig 
hjemmeside) 
På dagen: 

 Dato og tidspunkt: torsdag 16. april 17.00-19.00 

 Adresse: Hadsund hallen, stadionvej 25 

 Hvor mange forventer I ca. kan være med på dagen fra jeres egen forening? 3-4 

 Hvor mange har i plads til af udefrakommende besøgende? Ingen begrænsning 

 

Kontaktoplysninger: 

 Helle Jensen – bestyrelsesmedlem i Hadsund gymnastikforening 

 Tlf 28471303 

 helejens@hotmail.com 

Mariager Rideklub – aktivitetsudvikling og nye idéer 
På dagen: 

 Dato og tidspunkt: torsdag 9. april 17.00-19.00 

 Adresse: Havndalvej 7, 9550 Mariager rytterstuen for enden af ridehallen. 

mailto:svendbimand@gmail.com


 Hvor mange forventer I ca. kan være med på dagen fra jeres egen forening? Ca. 5-6 stykker 

 Hvor mange har i plads til af udefrakommende besøgende? Ca. 20  

 

Kontaktoplysninger: 

 Rikke Ellemann-Biltoft 

 20186450 

 rieb@rn.dk 

 

Hobro cykleklub – rekruttering af medlemmer og synlighed (primært til 
børn og unge) 
 
På dagen: 

 Dato og tidspunkt: torsdag 16. april 19.30-21.30 

 Adresse: kontakt klubben (http://www.hobrock.dk/kontakt/bestyrelse)  

 Hvor mange forventer I ca. kan være med på dagen fra jeres egen forening? 7-10 personer 

 Hvor mange har i plads til af udefrakommende besøgende? – vi har plads til ca. 30 personer 

 

Kontaktoplysninger: 

 Henriette Korneliussen  

 hfrederiksen86@icloud.com 

 Mobil: 26215659  

 

Karate Hobro – Fangende plakater, flyers og bannere med særligt fokus på 
et fremtidigt åbenthus arrangement (+ evt. udvidelse af målgruppen) 
På dagen: 

 Dato og tidspunkt: onsdag 25. marts 17.00-19.00 

 Adresse: Rosendal Hallen, Døstrupvej 23, Hobro, mødelokale på 1. sal 

 

Kontaktoplysninger: 

 Natalie Østergaard  

 kimognat@yahoo.dk  

 Mobil: 40 43 47 53 

 

MIK – spørgeskemaundersøgelse (hvad ønsker brugeren af foreningen) 
På dagen: 

 Dato og tidspunkt: tirsdag 9. juni 19.30-21.30 

 Adresse: Minihallens klublokaler ved Mariager hallen, Gl Hobrovej 1, 9550 Mariager 

  

Kontaktoplysninger: 
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 Rigmor Fink Wissing 

 John Wissing <johnwissing@mail.dk>  

 Mobil 42193794 

 

Rov – opstart af nye aktiviteter og den ’gode’ kommunikation i den 
forbindelse 
 
På dagen: 

 Dato og tidspunkt: 12. maj 19.30-21.30 

 Adresse: Rostrup Klubhus, Rostrup Skolevej 4, 9510 Arden – og tænker det som 

udgangspunkt skal være et møde for bestyrelsen i ROV.  

 Men øvrige interesserede er selvfølgelig velkomne! 

 

Kontaktoplysninger: 

 Susanne Riis Christiansen 

 Kontaktperson for cykel-løbe-gåklubben i Rostrup 

 oervad@tdcadsl.dk  

 Mobil: 23271325 
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