
 Forslag fra Hillerød.     Indsendt for sent! 

 

Hej Musse, 

Jeg ved ikke om det er for sent, men vi vil gerne stille følgende tre forslag. 

  

1. som en del af koordinatorenes arbejde skal der efter kredsmødet udarbejdes en årsplan for 

koordinatorens planlagte medlems aktiviteter,  som herefter publiceres på kredsens hjemmeside senest 

8 uger efter kredsmødet. 

Begrundelse: 

Gennemgås de enkelte områder er der utrolig stor forskel på hvilken information der er tilstede på 

hjemmesiden, hvilket efterlader et indtryk af manglende aktivitet 

  

  

2. Kredsbestyrelsen skal aktivt udarbejde en kommunikationsplan for kommunikation med de enkelte 

foreninger og medlemmer. 

I kommunikationsplanen kan følgende indgå For koordinatorene: 

- En opdateret beskrivelse af de enkelte koordinatores områder 

- Præsentation af årshjul (aktiviteter) For kredsbestyrelsen: 

-En plan for hvad og hvornår nyheder og information publiceres på hjemmeside -En plan for brug at 

nyhedsbreve rette mod de enkelte foreninger/ distrikter 

- En opfølgning på kommunikationsplanen 

  

Begrundelse for Forslag: 

Kredsen er utrolig usynlig for foreninger og medlemmer.   

Kredsen er for vigtig til ikke at have en større fremtrædende rolle, men aktiviteter og indsats beskrives 

“næsten” kun mundtligt over for en begrænset tilhøreskare. 

  

 

3. Kredsbestyrelsen skal udarbejde forslag til at revitaliserer mødeformen. 

  

Eksempler kunne være: 

1. Kun formænd, næstformænd og formænd for jægerråd deltager ( et færre antal deltagerer) 2. 

Forslag, udarbejdet af kredsbestyrelsen sendes til afstemning i de enkelte foreninger 1-2 måneder 

inden mødet og foreningerne stemmer inden kredsmødet ( f.eks via hjemmesiden) 3. Forslag, 

udarbejdet af kredsbestyrelsen sendes til Høring i de enkelte foreninger 1-2 måneder inden mødet og 

foreningerne afgiver høringssvar inden kredsmødet ( f.eks via hjemmesiden) 4. 1-2 korte faglige 

indlæg under kredsmødet ( så deltagerne "får noget med hjem”) 5. kredsmøde hvert 2. år ( færre, men 

vigtigere stormøder - lavere omkostninger) 

  

Begrundelse: 

Det er yderst vanskeligt at få medlemmer end sige bestyrelse til at stille op og deltage i kredsmødet. 

Tilbagemeldingerne er, at der er ikke nok at komme efter. Mødeformen har simpelthen overlevet sig 

selv. 

  

  

Mange hilsner 

Jens Bitsch Larsen 

Hillerød Jagtforening 

Formand 
 
(Revitaliserer = give ny kraft/give nyt liv) 


