
Kreds 5 Formandsmøde den 07/10-2021 på Rødskebølle Skyttecenter 

 

Kredsformand Thomas Albertsen bød velkommen til alle fremmødte, og de inviterede fra DJ, direktør i DJ 

Karen Friis, samt den nyansatte foreningskonsulent Anne-Mette Hoffmann-Christensen. 

 

Thomas gav en kort orientering fra kredsbestyrelsen, om at Lars Nyholm er blevet valgt til ny 

flugtskydningskoordinator i Kreds 5. 

 

Karen Friis gav et oplæg omkring det potentiale der er i de frivillige kræfter som er DJ´s grundsten. 

Anne-Mette Hoffmann-Christensen præsenterede sig selv, og fortalte om hendes baggrund og tidligere 

virke i det frivillige foreningsliv. 

Da Anne-Mette Hoffmann-Christensen ikke kender de fremmødte, præsenterede alle sig, og fortalte 

hvilken forening de repræsenterede og hvad deres post var. 

Der var 32 deltagende repræsentanter fra jagtforeninger i Kreds 5, samt kredsformand og HB-medlem. 

Anne-Mette Hoffmann-Christensen er ansat i DJ som foreningskonsulent med det formål/indsatsområde at 

hjælpe foreningen som forening. 

Hun fortalte at der er planen at der skal samles en gruppe af frivillige som skal ”uddannes”/have kurser i 

foreningsarbejdet, som kan hjælpe med at få kontakt til alle 851 foreninger under DJ. 

Der skal laves en foreningshåndbog som samler de ønsker og behov der er ude i de enkelte foreninger. 

Deltagerne i aftenens møde blev involveret i dette foreningsarbejde, da de skulle lave gruppearbejder 

omkring de udfordringer der bl.a. er med at rekruttere nye medlemmer. 

Anne-Mette Hoffmann-Christensen forklarede om Organiseringsmodellen, som et værktøj til at placere 

frivillige i foreningsarbejde, inden de fremmødte blev delt ud i grupper for at arbejde med 

organiseringsmodellen. 

Efter gruppearbejdet blev alle samlet og snakkede om de udfordringer der var med at placere frivillige i de 

rigtige ”job” i en frivillig organisation, og de udfordringer der er med at få folk til bestyrelsesarbejde og ikke 

mindst tage et ansvar for det frivillige arbejde. 

Kaffepause 

Ny opgave i grupper med placering af de forskellige typer af frivillige i organiseringsmodellen, og hvem er 

hvad og hvorfor. 

Derefter samling og snak om, hvem og hvilke typer der er hvad og hvorfor. 

Karen Friis afrunder mødet med at fortælle at arbejdet med at samle de personer der skal/vil uddannes til 

foreningsvejledere er i gang, og forventes at kunne begynde at arbejde i starten af 2022. 

Tiden indtil skal bruges til at uddanne disse vejledere. 



På et spørgsmål til om det var beregnet på hele foreninger eller kun bestyrelser, sagde Karen Friis at det er 

meningen at det er bestyrelser der deltager i møder med vejledere. 

Til sidst var der en del debat om et emne udover det der var aftenens dagsorden, en debat omkring den 

nye platform for den hjemmesideløsning DJ har flyttet over til. Flere foreninger har oplevet at miste alle 

data fra de ”gamle” hjemmesider, samt at den nye løsning er ekstremt svær at arbejde med. 

Karen Friis lovede at tage dette med til DJ og få sat et arbejde i gang med at finde ud af hvad der kunne 

være grunden til dette, og bad de enkelte der har oplevet disse udfordringer om at samle materiale 

omkring disse problemer med hjemmesideløsningen fra DJ. 

Af nye tiltag fra DJ, er Jagtprøven.dk og et nyt medlemssystem. 

Det er også lykkedes at få vendt kurven med frafald i medlemmer, så DJ har for første gang i længere tid 

stigende medlemstal. 

Jakob Foged, nyvalgt fra Svendborg Jægerråd til Kredsbestyrelsen, præsenterede sig som den nye 

kursuskoordinator i Kreds 5. 

 

Referent Ulrik Christensen 

 

 

 

 

 


