Dato: 24. september 2015
Til: Organisationsudvalget
Sagsbehandler: Nick Leyssac, 31 19 32 50, nl@dn.dk

Referat for møde i Organisationsudvalget
tirsdag den 8. september 2015
Tid: Kl. 10.45 - 15.30
Sted: Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle.
Deltagere: Bjørn Petersen, Johnny Petersen, Kaj Edlund, Maria Landschoff Gudiksen, Pia Ellegaard Jørgensen og Rune Kjærgaard Lange.
Observatør fra HB: Jørgen Jørgensen.
Fra Sekretariatet: Allan Nyhus, Kathrine Hegelund og Nick Leyssac (referent).
Afbud: Jonas Geldmann, John Clausen, Ida Bomholt Jacobsen

1. Arrangementsmodul og Nyhedsbrevsmodul
Kl. 10.45 – 11.45
Sagsfremstilling:
To centrale it-systemer med stor betydning står overfor en mindre revolution. Arrangementsmodulet erstatter det nuværende turmodul på www.dn.dk/ture. Modulet indfører helt nye elementer og muligheder. Nyhedsbrevsmodulet erstatter det hidtidige system i DynamicWeb.
Fremover vil det være muligt selv at udsende uden at skulle involvere sekretariatet. Modulerne
præsenteres for OU af Allan Nyhus fra sekretariatet.
OU skal:
Kvalificere de to moduler og det videre arbejde med at implementere systemerne i afdelingerne.
Konklusion:
OU fik en grundig gennemgang af de to nye moduler og havde en række spørgsmål og kommentarer til systemerne, som Allan besvarede og tog til efterretning. Implementeringen af
nyhedsbrevsmodulet vil det ske gradvist fra d.d. med ca. 10 afdelinger af gangen. Arrangementsmodulet er ikke færdigt programmeret, men vil blive implementeret i løbet af efteråret,
med deadline til REP-mødet i Horsens.
2.
Inspiration fra DIF/DGI’s verden om rekruttering af frivillige
Kl. 11.45 – 12.30
Sagsfremstilling:
Danmarks Naturfredningsforening har lang tradition for frivillighed, så lang at vi nogle gange
kommer til at tage frivilligheden for givet. Da Allan Nyhus udover at være ansat i DN, også er
formand for Hovedstadens Svømmeklub, benytter vi lejligheden til at få noget inspiration udefra. Formålet er både at komme med ideer og bevidstgøre os om egen praksis. Allan vil kort
lægge op til spørgsmål og debat med nogle pointer fra idrætsverdenen.
OU skal:
Drøfte om der er pointer fra idrætsverdenen vi som grøn NGO kan tage til os.

Bilag: Allans præsentation ligger på Podio.
Konklusion:
Fakta om Hovedstadens Svømmeklub:
•
•
•
•
•
•

5.500 medlemmer (København og Frederiksberg)
12 fuldtidsansatte, over 200 deltidstrænere
DKs største idrætsforening (enstrenget)
Allan formand siden 2008, DIF Ambassadør
Medlem af diverse arbejdsgrupper i Dansk Svømmeunion
130-150 frivillige, primært i konkurrenceafdelingen
– Organiseret i grupper med ansvarlige
– Alle opgaver beskrevet

Allans oplæg havde tre ”råd/opfordringer” til DN’s afdelinger: Beskriv simple opgaver, som nye
frivillige kan starte med. Beskriv hvordan I tager imod nye frivillige og sørg for at der i afdelingen er en ansvarlig for nye frivillige.
I Hovedstadens Svømmeklub skal alle nye frivillige deltage i et ”tidstagerkursus”. I DN regi
kunne noget tilsvarende være: Web, registrering af deltagere på ture/arrangementer, tage
billeder på ture/arrangementer, kagetjans, skrive nyheder, arrangere årsmøde?
Med udgangspunkt i OU’ernes egne erfaringer var der debat. Bjørn spurgte til ”hvordan vi som
OU kommer videre…”. Allan opfordrede til at tage debatten ud i afdelingerne og den øvrige
organisation.
Frokost: kl. 12.30 – 13.30
----------------------------3.
Evaluering af Samrådsinspirationsdagen d. 26. april 2015
Kl. 13.30-13.45
Sagsfremstilling:
I april holdt DN en samrådsinspirationsdag i Masnedøgade. Den næste samrådsinspirationsdag
er planlagt til d. 6. februar 2016.
OU skal:
Evaluere samrådsinspirationsdagen d. 26. april 2015, komme med input til den kommende
samrådsinspirationsdag både mht. til indhold og hvor mødet skal holdes.
Bilag:
Dagorden og noter fra d. 26. april 2015
Konklusion:
OU evaluerede Samrådsinspirationsdagen. Der var for og imod programpunkterne og vægtningen. Det var godt at HB og præsidenten var med. Erfaringerne fra de enkelte Samråd bør ikke
være dagsordenspunkt hvert år. Hovedvægten bør være på inspiration til Samrådene og deres
rolle i organisationen. Oplæg med inspiration ”udefra” bør planlægges meget målbevidst, og
dels have kort varighed, dels lægge op til / indbygge aktivering af deltagernes egne ressourcer.
Forslag til samrådsinspirationsdagen i 2016:
-

Stedet bør være midt i landet – f.eks. Fyn. (Kaj)
Faciliteret (styret) gruppearbejde. (Bjørn)
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-

Workshop for at definere opgaver/roller som alle afdelinger bør have på hylderne. (Allan Nyhus)
”Politisk” oplægsholder, f.eks. Verdens Skove, Bæredygtigt Landbrug eller en politiker.
(Rune)
Afdelingernes og Samrådenes rolle ift. Regionerne. (Bjørn)
Hvordan vælger vi DN’s eksterne repræsentanter (i f.eks. råd og brugergrupper). (Kaj)
Fremtidsværksted om ”DN her, nu og fremover” (dog svært på under 6-8 timer).
(Johnny)

-

4.

Hvem er hørings- og forslagsberettiget til AP?

Punktet blev først byttet rundt med pkt. 5 og siden udskudt til et fremtidigt med pga. tidsnød.
5.

Status på strategien for en stærkere organisation

Kl. 14.15 – 15.15
Sagsfremstilling:
HB har udskudt deres behandling af status på strategien for en stærkere organisation til HB
seminaret 2-3. oktober. Punktet var sat til behandling 4. september. HB ”genbesøger strategien og reviderer den i forhold til de resultater og erfaringer, vi har nu”. Strategien indeholder
mange elementer som er OU-kernestof og derfor tages den op her.
OU skal:
Se på status med OU-briller og give input til det fremadrettede arbejde med strategien
Bilag:
1. Forklæde til Organisationsstrategien
2. Status på strategien for en stærkere organisation.

Konklusion:
OU har behandlet Status på Organisationsstrategien og har følgende anbefaling til HB:
(nummerering henviser til at HB’s statusbilag)
5.2.1
OU understreger:
At det er meget vigtigt, at udvikling af Frivilligsiden bliver prioriteret, for at gøre det lettere at
være frivillig i DN.
At DN skal arbejde med og være synlig i etablering af nye fællesskaber. Det skal altså ikke
udgå, som foreslået i debatoplægget. DN har et vigtigt potentiale i kogræsserforeninger og
andre typer ”netværk”, som fungerer uden om de traditionelle afdelingsbestyrelser.
5.2.2 (om studenterafdelinger)
OU gør opmærksom på, at der er en ny studenterafdeling på vej på RUC, og desuden, at der
sker en tilstrømning til afdelingerne fra studenterafdelingerne. Netværk bør kunne være et
supplement til opsamling af SA-aktive, da de dér kan beholde en allerede etableret social DNsammenhæng, også efter flytning til anden landsdel efter endt eksamen. Det kræver dog at de
netværk, de indgår i, faktisk er aktive, hvad der desværre kun gælder for nogle få.
5.2.3
Det skal overvejes/afklares, hvilken rolle Natur og Ungdom kan have i DN’s børnetilbud.
5.3.4 (om modtagelse af nye medlemmer)
OU understreger, at afdelingerne også har en rolle ift. at byde nye medlemmer velkommen.
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5.4
OU foreslår, at der laves forsøg med lokal indsamling af leads til telemarketing

6.

Næste møde

Punktet var ikke på dagsordenen, men Kaj, Kathrine og Nick blev bemyndiget til at se på
hvornår en mødereservation for et kommende møde bør ligge. Efter en drøftelse i ”udvalget”
forslås: ”Start uge 10” i 2016 enten mandag d. 7 eller tirsdag d. 8. marts, og gerne kombineret med et eventuelt møde i Dagsordenudvalget, af hensyn til personoverlap.
7.

Eventuelt

Pia efterspurgte referater fra de øvrige faglige udvalg på dn.dk
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