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Referat fra møde i Foreningen NORDENs arbejdsgruppe om  
”Medlemspleje og rekruttering” mandag den 4. februar 2013  

på Best Western i Vejle 

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

 

Birte Fangel bød som tovholder for arbejdsgruppen velkommen til det første møde i 
arbejdsgruppen. Vi beklagede, at der ikke havde meldt sig flere deltagere til arbejds-
gruppen. 
 

 1. Præsentation 
Deltagerne præsenterede sig for hinanden, da ikke alle kendte hinanden på forhånd. 
 

 2. Kommissorium  
Det oprindelige kommissorium var allerede inden arbejdsgruppens møde vurderet til 
at være for bredt og med for kort en tidsplan. Forretningsudvalget har derfor bedt 
arbejdsgruppen selv komme med forslag til indhold, arbejdsmetode og tidsplan. 

Vi vælger at starte med en brainstorm om:  

 Forslag og ideer til rekruttering af nye medlemmer  

 Målgruppe:  +/- 60 år 
 
Synlighed:  Meget vigtig på alle de platforme, man kan finde 
  - Blad: professionelt layout – distribution på offentlige steder 
  - Hjemmeside: skal være opdateret 
  - Lokalt TV/Radio: pressemeddelelse ikke nok – personlig kontakt 
    reklameindslag i lokalTV     
  - Lokalaviser: pressemeddelelse ikke nok – personlig kontakt 
  - Samarbejdspartnere: andre foreninger ex. Grænseforeningen,  
    kulturhuse, biblioteker, museer, biografer 
  - Deltage på marked med en stand – eller ved præsentation af kom- 
    munens foreninger 
 
Program-ideer:  Variation er vigtigt! 

  -  Foredrag 
  -  Ture i naturen / rejser 
  -  Studiekredse om litteratur og film 
  -  Lokalhistorie/byvandringer 
  -  ”Højskoleaftener” - indslag fra medlemmerne om emner, der 
     optager dem 
  -  Virksomhedsbesøg 
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  -  Musik/syng med aften   
  -  Kunst/teater-besøg 
  -  Nordisk Gæstebud 
   
  Vi savner at have de lokale programmer i Norden Nu, idet de var til in- 
  spiration for udvikling af  programmer i lokalafdelingerne.   
 

 3. Tidsplan 
 
På mødet når vi ikke at drøfte nogen endelig tidsplan. Men vi er enige om, at vi er 
nødt til at mødes igen.  

Næste møde: Tirsdag den 30. april kl. 11.30 samme sted i Vejle. 

Forberedelse før mødet: Tage kontakt til de lokalafdelinger i vores respektive kredse, 
der ifølge sidste medlemsstatistik har haft medlemsfremgang. 

 

Referent: Birte Fangel 
 
 

       
 
 

 
       
       

     

 

 

 

 

 


