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I forlængelse af Michael Stevns’ notat fra 6. april 2016 om organisationsændringen pr. 1. maj 2016 følger
her en opsummering på de ændringer, der vil ske. Som Michael varslede, har jeg i april afholdt samtaler
med både mit nuværende og kommende team for at sikre en god proces omkring sammenlægningen af de
to afdelinger, hvilket betyder flere tilpasninger af organisationen.
Vi siger farvel til
Annette Kjeldbjerg, der arbejder med medlemmer og marketing, er ansat i en tidsbegrænset stilling, og
da Annette om kort tid har løst de opgaver, hun blev ansat til at varetage - herunder udviklet det nye
koncept til medlemsrekruttering, fratræder Annette med udgangen af juli.
Thomas Sejersen, der har arbejdet som organisationskonsulent, fratræder ligeledes sin stilling, da jeg
har valgt at nedlægge stillingen i den nuværende form. Det er altid en svær beslutning at komme frem
til at nedlægge en stilling, men efter en vurdering af Thomas’ styrker og jobønsker set i forhold til
organisationens behov på nuværende tidspunkt, ser jeg desværre ikke andre muligheder.
Indtil videre vil Thomas opgaver blive varetaget af teamet i fællesskab.
Jeg vil takke både Thomas og Annette for den store indsats, de begge har ydet for Jægerforbundet, og
jeg ønsker dem alt mulig held og lykke i deres videre karrierer.
Redaktionen
På redaktionen sker der følgende ændringer:
Kenneth Sletten Christensen, der varetager vores digitale kommunikation, tilknyttes redaktionen for at
sikre en større sammenhængskraft på tværs af DJ’s medier.
Carsten Dahl-Hansen vil fremover varetage en større del af sit daglige arbejde fra Sjælland frem for at
være i Mørke to dage om ugen. Carstens rolle bliver på sigt mere udadvendt.
Jette Mathiasen, der er grafiker på Jæger, fastansættes. Jette var oprindelig ansat på en tidsbegrænset
kontrakt.
Hele redaktionen igangsætter en proces omkring at forfine produktionsprocessen fra den indledende
planlægning af kommende numre af Jæger til den endelige udgivelse og videreformidling af historier på
tværs af vores kanaler.

Politik
Til at støtte op omkring Jægerforbundets politiske indsatser er der nu nedsat et team bestående af
politisk konsulent Morten Sinding-Jensen og pressechef Torsten Lind Søndergaard.
Morten og Torsten har længe kørt et tæt parløb på de enkelte indsatsområder, og dette samarbejde
formaliseres nu yderligere.
Juridisk bistand
Mikala Høj Laursen og Niels Henrik Simonsen fortsætter uændret deres gode arbejde med juridisk bistand
og support til organisationen.
Vi hilser velkommen til
Hanne Smedegaard er ansat som bestyrelseskonsulent og er kommet godt fra start. Hanne har til opgave
at supportere hovedbestyrelsen, formanden og direktionen med en lang række forskellige opgaver.
Spørgsmål?
De mange ændringer kan virke som en stor mundfuld på en gang, men jeg har bedømt, at det nye
samlede team samlet er godt rustet til at løfte de fremtidige udfordringer. Er der spørgsmål, står jeg
naturligvis gerne til rådighed.
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