
 
 

 

Forslag B 

 

Vedr. medlemssystemet i Danmarks Jægerforbund 

 

Følgende foreslås: 

 

At det pålægges Danmarks Jægerforbund at bruge de fornødne 

ressourcer på at få skabt et medlemssystem der virker, og som 

honorerer de krav som man bør kunne forvente af et system i år 2016. 

 

 

Forslagsstiller 

Kalundborgegnens Jagtforening 

 

Motivation: 

 
Forslaget stilles grundet flere års kamp for at holde foreningens medlemsliste opdateret.  

Det er en umulig opgave med det nuværende medlemssystem. 

 

Vi oplever at hver gang der ændres lidt på et medlem, så ryger mange af de data som vi har 

kæmpet for at få fremskaffet. 

Et eksempel kunne være, at hvis et medlem ændres i status ”kategori” så ændres personens 

indmeldelsesdato samtidig.  

Det betyder at det bliver en umulig opgave at holde styr på jubilæumsdatoer.  

Hvis et medlem flytter forening sker der ligeledes en nulstilling af personens 

indmeldelsesdato. 

Hvis et medlem betaler sit kontingent bare et par dage for sent, nulstilles medlemmet. 

 

Det er svært pinligt nogle gange at komme flere år efter at et medlem burde være blevet 

betænkt med et diplom og en nål for trofast medlemskab fordi vores medlemssystem er så 

håbløst.  

Vi oplever desuden at postadresser, mail og telefonnumre ændres tilbage til tidligere 

oplysninger, nogle gange uden egentlig forklarlig årsag andet en at der har været foretaget en 

general oprydning i systemet. 

Dette bevirker at medlemmer ikke modtager deres blade m.v.  



Der er mange andre eksempler på opdateringer af medlemmers oplysninger som forsvinder 

trods at der har været brugt kræfter i foreningen på at få rettet listen. 

 

Vi mener derfor at det nu må være på tide at vi får et system der virker, i stedet for alle de 

undskyldninger der har været gennem flere år, hvorfor det ikke har virket. 

 

Vi ønsker med forslaget at få sat fokus på problemet med det nuværende medlemssystem, 

således at vi får et system der virker, så vi kan bruge vores kræfter i foreningen på andet end 

administrativt arbejde. 

Det kunne være ønskeligt hvis systemet foreksempel kunne trække en liste ud med kommende 

jubilæer og lign. Så man ikke skal sidde og gennemgå en liste manuelt. 

 

Vi har i vores forening desværre oplevet så mange fejl i systemet også vedr. restancer, at vi 

ikke har tillid til systemet, og at vi derfor snart ikke tør kontakte et medlem for at høre om 

det er bevidst at de ikke har betalt. Dette af frygt for at få den besked, at de har betalt og at 

det bare er endnu en fejl i systemet. Det er pinligt… 

 

Vi stiller ikke krav om et nyt system, bare et system der virker. Om det er nyt eller en 

opgradering, det må ledelsen tage stilling til 

 

   


