GRÅSTEN FORUM
Kære foreninger

www.graastenforum.dk
Gråsten den 31. maj 2017

I inviteres hermed til en inspirerende aften den 15. Juni kl. 19-21 i Spejderhuset, Konkel 6A i Gråsten.
Aftenens program er:




Premiere på foreningsportalen Graasten.dk
Hvordan kan vi foreninger få nytte af Gråstenområdets nye brandingstrategi
Hvordan bruger jeg Facebook i min forening?

Vi har inviteret Anna Mortensen fra DGI til at komme og give os gode tips til, hvorledes vi kan udnytte
Facebook til at få udbredt de mange gode historier, som udspiller sig hver eneste dag ude i vores
foreninger.
Dernæst vil vi ganske kort præsentere jer for Gråstenområdets nye Brandingstrategi . Den rummer en
rigtig fin værktøjskasse, som især de handlende vil få gavne af. Men der er også er elementer, som vi
foreninger kan drage nytte af og som vi i flok kan bidrage med for at fremme kendskabet til vores dejlige
område.
Premieren på webportalen er længe ventet, men nu er vi klar. Vi glæder os til at viser jer alle sammen,
hvorledes portalen er kommet til at se ud og hvorledes vi alle: kan blive mere synlige i Gråstenområdet og
får lettere ved at kommunikere med hinanden omkring relevante initiativer og udfordringer.
Aftenens møde er den foreløbige kulmination på den foreningsworkshop, som blev holdt 21. maj 2016 på
BHJ i regi af GSI (Gråsten Samvirkende Idrætsforeninger), hvor der var kom rigtig mange gode ideer frem.
Som afslutning på workshoppen blev der nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra Dance All Over,
Gråsten Sejlklub, Gråsten Boldklub, Gråsten Idræts og Gymnastik Forening, Rinkenæs Ungdoms- og
Idrætsforening samt Gråsten Badmintonklub. De arbejdede videre med de mange anbefalinger fra mødet.
Konklusionen blev, at der skulle arbejdes videre med den portal vi nu står med. Dette arbejde er pågået i en
ny og mere teknisk/praktisk sammensat arbejdsgruppe under Gråsten Forum. Webportalen er finansieret
af Sønderborg kommune via Gråsten Forum, som også er værter ved kaffe og vand på mødet.
Kom og deltag i premieren – og se hvordan vi i fællesskab kan gøre det lidt lettere og sjovere at drive
foreninger. Det bliver en god aften 
Tilmelding til cck@bbsyd.dk senest den 14. juni.

På vegne af Gråsten Samvirkende Idrætsforeninger og Gråsten Forum
Carsten Clausen Kock og Jakob Petersen

