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Referat fra møde i Foreningen NORDENs arbejdsgruppe om  
”Medlemspleje og rekruttering” tirsdag den 20. august 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 4. møde i arbejdsgruppen. 
 

1. Referatet fra sidste møde den 14. juni blev godkendt. 
 

2. Siden sidst 
 
Birte Fangel har haft tlf.- kontakt til journalist Jens Utoft, bestyrelsesmedlem i Skive 
lokalafdeling og medlem af medieudvalget. Jens Utoft har arbejdsmæssigt meget 
travlt, og han har derfor ikke mulighed for at yde arbejdsgruppen assistance med ide-
kataloget. Han henviser i stedet for til redaktør Preben Sørensen, der også er medlem 
af medieudvalget. 

Birte har fra landskontoret fået den seneste medlemsundersøgelse fra 2010 (med 
reference til den forrige undersøgelse fra 1990). Den nye fortæller bl.a., at det typiske 
medlem er blevet ældre – er nu i 70-erne og er folkepensionist. Betydeligt flere med-
lemmer i 2010 har været medlem af Foreningen NORDEN i mere end 10 år end i 
1990.  
De fleste medlemmer mener, at foreningen primært skal beskæftige sig med nordisk 
kultur, rejse-aktivitet og venskabsbysamarbejde.  
 

3. Gennemgang af Vagn Thomsens oplæg til encyklopædi 
 
Vi bliver enige om at kalde listen for et ”Ide-katalog”. Og derefter gennemgår vi den 
og arbejder med at placere forslagene fra de tidligere referater samt nye ideer ind i 
ide-kataloget. 
 
Vi drøfter, om der kan være andre muligheder for assistance i forbindelse med  lay-
out /opsætning af ide-kataloget, så det kan præsenteres godt. Grete Østergaard vil tage 
kontakt til den grafiker, der laver Langeskov lokalafdelings program.  
 

4. Indsamling af lokalafdelingernes nye årsprogrammer 
 
Birte har udsendt en opfordring til alle lokalafdelingsformænd om at indsende deres 
nye årsprogrammer. Der er d.d. modtaget programmer fra 45 lokalafdelinger. 
Programmerne er meget forskellige.  
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Nogle afdelinger går sammen kredsvis med et fælles årsprogram, hvor kredsens lokal-
afdelinger præsenterer hver sit program.  Andre er gået sammen nogle få afdelinger i 
et geografisk nærområde om et program, hvor hver lokalafdeling også har sit eget 
program. Andre – fortrinsvis store lokalafdelinger – laver deres eget program. 
Nogle udsender programmer for ½ år af gangen, andre udsender med mellemrum  ny-
hedsbreve.   
 
Programmernes udseende er også meget forskellige: Nogle med farver, andre uden. 
Nogle med let genkendelige forsider med logo og trykt på glittet papir, andre sort/ 
hvide kopier. Nogle lokalafdelinger har en udbygget mailliste til medlemmerne og 
udsender nyhedsbreve pr. mail. 

Hvis lokalafdelingen har en velfungerende og opdateret hjemmeside, er det let at hen-
vise til denne i årsprogrammet. Det er en stor fordel i kommunikationen med medlem-
merne. 
 
5.  
Grete Østergaard har talt med nogle nye tillidsfolk, for at høre om deres erfaringer 
med arbejdet i Foreningen NORDEN – og om deres ønsker til materialet i tillids-
mandspakken.  
Vi bearbejder og indarbejder de fremkomne ønsker og ideer i ide-kataloget. 
 
6. Det videre forløb 
 
Vi drøfter, hvordan kommunikationen skal foregå indtil arbejdsgruppen kan aflevere 
den endelige afrapportering.  
På grund af problemet med at finde en lay-out-person, der kan yde assistance med at 
få Ide-kataloget til at præsentere sig, mener vi ikke, at Ide-kataloget kan blive endelig 
færdigt til landsstyrelsesmødet den 14. september. 
 
Det kan blive præsenteret i kladdeform, og Birte Fangel kan fremlægge gruppens 
overvejelser/resultater i øvrigt.  

Vi kan måske forestille os, at Ide-kataloget kan fremlægges endeligt på Tillidsmands-
dagen i Vejle den 16. november. 

Vi arbejder videre hver især og holder et telefonmøde fredag den 30. august kl. 10.00. 
 
 
 
26/8-13: Referent Birte Fangel 

 

 
 

 
 



Foreningen Norden 

Lokalafdeling for Aabenraa Kommune 

 

 

 

 


