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Referat fra møde i Foreningen NORDENs arbejdsgruppe om  
”Medlemspleje og rekruttering” fredag den 14. juni 2013  

på Best Western i Vejle 

 
Deltagere: Grete Østergaard, NORDEN Langeskov, Vagn Thomsen, NORDEN 
Aalborg og Birte Fangel, NORDEN Aabenraa. 

 

Birte Fangel bød velkommen til det 3. møde i arbejdsgruppen. 

 

1. Referatet fra sidste møde den 30. april blev godkendt. 

 

2. Siden sidst 
 
Grete Østergaard fortalte, at Norden Langeskov har fejret 25 års jubilæum og gjort 
meget ud af det. Det har givet omtale og reklame udadtil, og festmiddagen om aftenen 
viser foreningens medlemmer, at der gøres noget for dem. 
 
Grete nævner også, at de har ansøgt Danmarkssamfundet om og fået bevilget en fane, 
der bliver overrakt lokalafdelingen den 15. juni.   
 
Vagn Thomsen nævner, at man i Aalborg på lignende måde har ansøgt en bank om et 
sæt højskolesangbøger – og fået det bevilget. 

Det er ideer, der skal med i ”kataloget”. 

 

3. Gennemgang af idelisten samt uddelegering af opgaver 
 
Vi gennemgår de foreløbige ideer inden for hovedområderne ”medlemshvervning”, 
”medlemspleje” og ”synlighed i bred forstand”. Vagn påtager sig at lave et udkast til   
opstilling og indhold. I den forbindelse drøfter vi, om arbejdsgruppen evt. kan trække 
på assistance fra en af journalisterne i medieudvalget. På FU-mødet den 27. juni bli-
ver det oplyst, at vi kan prøve at henvende os til Jens Utoft, der er bestyrelsesmedlem 
i Skive lokalafdeling. 
 
Vi skal have indsamlet de nye sæsonprogrammer fra lokalafdelingerne. Birte vil gå i 
gang med det – vi vil gerne have dem både fysisk og elektronisk. 
 
Grete kontakter nogle nye tillidsfolk for at få indtryk af deres ønsker og ideer til 
materialet i tillidsmandspakken. 
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4. Næste møde: 

Næste møde er fastlagt til tirsdag den 20. august kl. 10.30 samme sted i Vejle. 

Vi regner med, at den øvrige kontakt mellem gruppemedlemmerne vil ske pr. telefon 
og mail før den endelige afrapportering den 14. september. 

  
  
5/7-2013. Referent: Birte Fangel 
 
 

       
 
 

 
       
       

     

 

 

 

 

 


