Dato: 11-12-2008
Til: Organisationsudvalget
Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 39 17 40 52, pm@dn.dk

Referat af møde i Organisationsudvalget
lørdag den 4. oktober 2008
Tid: Kl. 10.35 - 19.30
Sted: Torvehallerne i Vejle.
Deltagere: Anne-Mette Wahlberg, Bjørn Petersen, Jørgen Jørgensen, Søren Eller (mødeleder)
og Søren Højager.
Fra Forretningsudvalget: Peter Skat Nielsen.
Fra Organisationskonsulenterne: Kristine Smidt (referent) og Jörn Eskildsen.
Fra DN Randers og DN Mariagerfjord under punkt 7: Christian Halgreen og Mogens Hedegaard.
Afbud: Michael Fynsk.

1.

Frivilligundersøgelsen

Sagsfremstilling: Sekretariatet gennemfører i oktober en stor spørgeskemaundersøgelse for at
gøre organisationen klogere på, hvordan vi bedst styrker organisationens frivillige aktive. I
ugen før OU-mødet vil OU's medlemmer blive bedt om at være testpersoner i undersøgelsen,
der foregår på Nettet. Undersøgelsen udføres af Simon Leed Krøs, der er aktiv i DN Aalborg og
p.t. praktikant i DN's sekretariat.
OU skal: Kvalitetssikre spørgsmålene i undersøgelsen og komme med andre input til at sikre
en god høst af relevante data, som kan bringe organisationen fremad.
Bilag: Projektbeskrivelse: "Undersøgelse af DN's græsrødder."
Konklusion: Efter en grundig drøftelse kunne OU ikke anbefale, at undersøgelsen gennemføres
i den form, der er lagt op til. OU havde en lang række detailkommentarer, som vil blive indarbejdet i et nyt udkast til spørgeskema.

2.

Frivilligpolitik

Sagsfremstilling: Som et led i "Projekt Frivillig i DN" lægger FU i AP2009 op til, at der formuleres en frivillighedspolitik. Den skal beskrive rettigheder, pligter og berettigede forventninger
for de mange aktive i foreningens forskellige organisatoriske enheder.
OU skal: Som de første i organisationen komme med input til, hvilke elementer en frivillighedspolitik for DN skal indeholde.
Konklusion: OU bad om et oplæg til næste møde som grundlag for OU's bidrag.

3.

Indikatorer for ikke-fungerende afdelingsbestyrelse

Sagsfremstilling: FU kan indkalde til et nyt årsmøde, hvis "en bestyrelse efter forretningsudvalgets skøn er ophørt med at fungere" (vedtægternes § 5, stk. 9). Kan der opstilles objektive
kriterier, som kan hjælpe FU med at skønne rigtigt, når/hvis det bliver relevant?
OU skal: Kvalitetssikre resultatet af den elektroniske høring i maj 2008 om indikatorer for ikke-fungerende afdelingsbestyrelse.
Bilag: Debatoplæg.
Konklusion: De formelle og vedtægtsbaserede kriterier bør udløse en reaktion fra FU, ellers
ikke. Dog skal der kunne dispenseres fra konstitueringskravet, idet visse afdelinger forsøger at
organisere sig på nye måder, f.eks. ved formandskaber. FU kan ikke måle på de subjektive
ting, men de bør indgå i den kommende frivillighedspolitik.
Punktet kan genoptages på kommende dagsordener.

4.

Aktivitetsplan og budget 2009

Sagsfremstilling: FU's foreløbige forslag til AP2009 er i høring. Forslaget baserer sig bl.a. på en
ny struktur, som OU var med til at anbefale i maj 2008 – idet OU betragter aktivitetsplanens
form og aktivitetsplan-processen som en kerneopgave for udvalget.
OU skal:
1. Evaluere struktur og formidling af AP2009 høringsudkastet.
2. Komme med input til relevante aktivitetsbeskrivelser, herunder FU's beskrivelse af netværk
i 2009.
3. Overveje, om udvalget skal/bør udarbejde et høringssvar.
4. Identificere aktiviteter, som udvalget ønsker at komme med input til med henblik på udvalgets arbejdsplan 2009.
Bilag: FU's høringsudkast til AP2009.
Konklusion: Der var delte meninger om detaljeringsgrad og overskuelighed. Under alle omstændigheder bør år-til-år ændringer forklares mere konsekvent. Udvalget laver et høringssvar
om højere prioritering af lokale sager og om vigtigheden af at prioritere ressourcer til relancering af DN Nettet.
I 2009 ønsker OU at komme med input til følgende emner:
Kommunikationsstøtte til afdelinger
Hjemmesider og e-kommunikation
Kommunikationsplan
Strategi for DN's netværk
Afdelingernes økonomi.

5.

Arbejds- og mødeplan for 2009

Søndag 25. januar
Søndag 8. marts
Søndag 4. oktober.

6.

Eventuelt

Intet til dette punkt.
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7.

Relancering af DN Nettet

Sagsfremstilling: DN Nettet skal relanceres med et nyt koncept, hvis det skal have nogen
fremtid i DN. Sekretariatet har en plan.
OU skal: Komme med input til Sekretariatets plan for relancering.
Bilag: Oplæg.
Konklusion: På basis af drøftelserne, som er sendt in extenso til mødets deltagere, arbejder
Jörn, Anne-Mette, Christian og Mogens sig frem mod et forslag, som sendes til gennemprøvning i nogle afdelinger. Første prioritet er at fjerne stenene på vejen. Bjørn går senere med til
arbejdet med ønskelisten.
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