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Referat fra møde i Foreningen NORDENs arbejdsgruppe om  
”Medlemspleje og rekruttering” tirsdag den 30. april 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 2. møde i arbejdsgruppen. 

 

1. Referatet fra mødet den 4. februar blev godkendt. 

 

2. Vigtigste punkt på dagsordenen er at udarbejde et nyt kommissorium med tidsplan, 
jf. referat fra landsstyrelsesmødet den 15. marts 2013. 
 
Vi gennemgår det oprindelige kommissorium og bliver enige om, at arbejdsgruppen 
vil koncentrere sig om punkterne 3, 4 og 5.  
Vi satser på at være færdig og komme med en endelig rapportering til landsstyrelses-
mødet den 14. september 2013. 

Vi mener, at punkt 1 og 2 både er kredsopgaver og centrale opgaver, bl.a. i forbindel-
se  med vurdering af kredsenes geografiske områder. Skal der ske en sammenlægning 
på et tidspunkt – evt. en regionsopdeling?  

Se bilag med forslag til nyt kommissorium.  
  
 
3. Flere ideer i fortsættelse af sidste møde: 
Medlemshvervning: 
- Deltage med en stand på ”Foreningernes dag”, der arrangeres en gang om året i flere 
  kommuner.   
- Deltage med en stand på lokale markeder, evt. salg af kaffe og kage mv. 
- Kampagne med gratis medlemskab resten af året, fx fra midten af september. 
- Kampagne med et medlemskab for 100 kr. 
- Kontingentet bør ikke stige voldsomt ved næste regulering. 
- Ud over skoler og biblioteker kan indsatsen over for andre offentlige institutioner og 
  ikke mindst private virksomheder øges – gerne kombineret med virksomhedsbesøg. 
 
Medlemspleje: 
- Velkomstbrev/velkomstpakke til nye medlemmer (evt. med kuglepen, kalender mv). 
- Merchandise, som medlemmerne kan købe (t-shirts, krus, mm.). 
- ”Medlemsnyt” i form af A4 ark 2-3 gange om året med nærmere information om ar- 
   rangementer, der er omtalt i foreningens årsprogram, eller om nye tiltag, der ikke er  
   nævnt i årsprogrammet. Nyhedsformidlingen kan også ske elektronisk pr. mail eller 
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   på foreningens hjemmeside! 
- Udlodning af et kunstværk blandt medlemmerne en gang om året, fx ved Nordisk  
  Gæstebud. 

- Af og til et gratis arrangement, fx et virksomhedsbesøg.  
- Private fonde (pengeinstitutter, m.fl.) kan ansøges om at indgå som sponsorer. 
 
Synlighed: 
- Stort skilt med foreningens logo i frontruden på bussen både ved ved en-dags ture  
  og ved rejser. 
- Få en venskabsforening i Danmark! 
- Et ensartet, genkendeligt og spændende layout hjælper på synligheden!  
 
Ønsker til landsforeningen: 
- En nyrevideret ”tillidsmandspakke” med alle relevante oplysninger til nyvalgte til- 
  lidsmænd.  
- Og igen ønsket om en god og velfungerende hjemmeside i Landsforeningen. 
  Dette er meget vigtigt for også at fastholde gode og aktive lokalbestyrelsesmedlem- 
  mer. 
- En del lokalafdelinger har dårlige eller slet ingen hjemmeside. Skal kunne etableres i 
  forbindelse med Landsforeningens nye hjemmeside. 
- Et ensartet, genkendeligt og spændende layout vil gøre sig over for brugerne. 
 
      

4. Næste møde: 

Næste møde er fastlagt til fredag den 14. juni kl. 10.30 samme sted i Vejle. 

Vi planlægger et sidste møde i august måned før afrapportering den 14. september. 

  
  

 

 

31/5-2013. Referent: Birte Fangel 
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