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Webkoordinatorens beretning 2017 
 
Mit arbejdsområde som Webkoordinator begyndte primo marts 2017. Jeg tiltrådte 
efter et møde med Grethe Jakobsen jobbet, og blev fra dag et godt informeret om 
mine arbejdsområder. 
 
Min første udgivelse på hjemmesiden, var sjovt nok et opslag om, at kredsen havde 
fået ny webkoordinator. 
 
Herefter fulgte arbejdet med at danne nye ”pinde” på kredsens oplysningsside.  
Bl. a kan man nu finde en fane som fremadrettet kommer til at rumme en oversigt 
over alle Jægerråd i kreds 1. Jeg har bedt om at få oplysningerne på alle Jægerråd 
og deres medlemmer. Desværre er der langt fra kommet tilbagemelding på dette. 
 
Det er nu også muligt at finde lokale skydebaner i Nordjylland, denne kategori har 
også fået sin egen fane. 
 
En af mine hovedopgaver er også at videreformidle nyheder. Dette har jeg gjort, i 
det omfang at jeg selv har kunnet bibringe med dette. Der har også været 
nyhedsstof fra nogle af koordinatorerne, formanden i kreds 1 og HB medlem Leif 
Bach. 
 
Vi er også blevet mere aktive på facebook. Her forsøger vi at holde vores 
medlemmer opdateret. Der har været en del tilgang til vores egen facebook side 
”Danmarks Jægerforbund kreds 1”. 
 
På de koordinator møder jeg har deltaget i, har jeg opfordret alle koordinatorer til 
at gøre brug af vores nyhedsside. Dette skal forstås som at de kan henvende sig til 
mig, for at få lavet et opslag til nyhedssiderne. 
 
Senest har jeg også tilbudt at hjælpe med flexbillet oprettelser. Flexbillet kan 
bruges til at holde ”snor” i et arrangement som kræver tilmelding, og måske endda 
også kræver kontant afregning. 
 
Slutteligt vil jeg sige tak til alle for det gode samarbejde i 2017. Jeg ser frem til 
nye opgaver i 2018. 
 
Knæk og bræk ! 
 
Venlig hilsen 
Danmarks Jægerforbund 
 
Henrik Kragh 
webkoordinator@lite.dk 
Kreds 1 
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