
 

Hvad laver Forkvinden, bestyrelsen og 
medlemmerne i en forening?  
 

FORKVINDEN GARTNER-LEDER 

Har ansvar for at fordele opgaver til hele gruppen 
 
 
 
Holder overblik over gruppens aktiviteter og søger 
for, at gruppen når sine mål.  
 
 
Forkvinden motiverer Bydelsmøderne til at hjælpe 
kvinder der har brug for hjælp. Hun søger også for 
at der er et rart fællesskab og at Bydelsmødrene 
tager ejerskab over Bydelsmorgruppen.  
 
En forkvinde bestemmer aldrig alene. Det er hele 
gruppen der bestemmer sammen.  

Gartner-lederen har ansvar for at fordele 
opgaverne. Gartner-lederne sørger for at alle får 
en opgave f.eks. at så, gøde, lue eller vande 
 
Gardner-lederne holder overblik over hvilke 
blomster der er, hvor de er og hvor der skal sås nye 
blomster.  
 
Hun søger for at gartner-temaet bliver ved med at 
have lyst til, at passe haven. Hun søger også for at 
gartner-teamet kan samarbejde om opgaverne og 
at de føler, at det også er deres have.   
 
Alle i haven er med til at bestemme hvilke 
blomster der skal pantes. Det er ikke gartner-
lederen alene.  

 

  



 

BESTYRELSEN GARTNERE 

Bestyrelsen har ansvaret for at indsamle gruppens 
fælles idéer og mål for det næste år (F.eks. på 
generalforsamlingen) 
 
De er ”kulturbærer”. De taler og handler ud fra 
Bydelsmødernes 6 værdier: Anerkendelse, Tillid, 
Respekt, Ansvar, Mangfoldighed og Lighed  
 
Bestyrelsen har ansvar for at der bliver holdt 
månedsmøder 
 
 
 
Bestyrelsen har Ansvar for gruppens økonomi: De 
laver budget, opretter bankkonto, søger penge og 
laver regnskab 
 
Bestyrelsen skal sørger for at Bydelsmøderne 
bruger dokumentationsværktøjet 
 
Bestyrelsen har ansvar for at have kontakt til 
Bydelsmødrenes Landssekretariat. De fortæller 
f.eks. medlemmerne at der snart er 
Netværksmøde. Derefter giver de besked til 
Bydelsmødernes Landssekretariat om hvor mange 
der deltager.  
 
De har kontakt til fagpersoner  
 

Garnere har ansvar for at alles idéer bliver hørt så 
de sammen kan bestemme hvordan haven 
kommer til at se ud om et år.  
 
Gartnerne går forrest og lærer om hvordan de 
forskellige blomster bedst passes   
 
 
Gartnerne har ansvar for at planlægge hvordan 
haven skal passes. De deler også deres viden om 
hvordan blomsterne bedst passes, så alle i gruppen 
får ny viden.   
 
Gartnerne har ansvar for at det er de rigtige frø og 
haveredskaber (spande, skovle, river osv.) der 
bliver købt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

MEDLEMMER/BYDELSMØDRE GARTNER-TEAM  

Medlemmerne gør klar til møder (F.eks. laver 
kaffe, dækker bord osv.)  
 
Alle medlemmer opsøger og hjælper kvinder  
 
Alle medlemmer laver aktiviteter  
 
Alle medlemmer fortæller om Bydelsmødre  
 
Medlemmerne er ALDIRG kun gæster - alle er 
værtinder 
 
 

 
 
Alle i gartner-teamet hjælper med at beslutte, 
hvilke blomster, der skal plantes og alle har ansvar 
for at passe haven  
De skal så, vande, luge,  give gødning, og til sidst 
plukke og nyde de smukke blomster 

 


