
Midtvejsmøde 2018 

 

Gruppearbejde om medlemsstrategi 

 

Kl. 13.30 på midtvejsmødet er der oplæg om og drøftelse af bestyrelsens arbejde med en medlemsstrategi. 

Herefter er der separate drøftelser, hvor deltagerne fordeler sig efter arbejdsområde/interesse for følgende 

fire aktuelle dele af medlemsstrategien. 

 

Kursusvirksomheden 

Vi ved, at mange menighedsråd betragter kurserne som en meget vigtig ydelse fra distriktsforening og 

landsforening. Dette behov skal vi sammen imødekomme så godt som overhovedet muligt og derfor skal vi 

løfte og udvikle vores samarbejde om kurserne. Vi vil fremlægge et oplæg til et løbende årshjul vedr. 

behovsafdækning, planlægning og markedsføring af kurserne. Og så vil der være mulighed for at byde ind 

med forslag til fremtidige kurser fra Landsforeningen.  

 

Vi forestiller os at den kursusansvarlige i bestyrelsen deltager i denne gruppe. Hvis I ikke i dag udbyder 

kurser i samarbejde med Landsforeningen, er I meget velkommen til at deltage og forhåbentlig få interesse 

for kursussamarbejdet. 

 

Vælgermøder op til folketingsvalget 

Senest i juni 2019 skal der være folketingsvalg. En række af kirkeordførerne har meddelt, at de ikke 

genopstiller. Hvem vil i den kommende valgperiode komme til at tegne den kirkelige debat på 

Christiansborg? Og hvad mener de om de store folkekirkelige spørgsmål?  

 

Landsforeningens bestyrelse foreslår at distriktsforeninger og landsforening sammen snarest muligt 

arrangerer et offentligt vælgermøde i hver storkreds (se kort nedenfor), hvor de store folkekirkelige temaer 

sættes til debat. Landsforeningen tilbyder en planlægningspakke og distriktsforeningerne i hver storkreds 

samarbejder om tilrettelæggelsen. Mere præcist hvordan det skal arrangeres, drøftes i denne gruppe, 

herunder kontakten med kandidater med interesse for kirkepolitik. 

 

Hjemmesideløsningen til distriktsforeningerne 

Landsforeningen har tidligere opfordret distriktsforeningerne til at synliggøre foreningernes arbejde på 

distriktsforeningens side på Landsforeningens hjemmeside, så arbejdet både i landsforening og 

distriktsforeninger bliver gennemsigtigt. Herved kan foreningen også leve op til kravet om offentlige 

regnskaber. Det har kun få foreninger indtil videre benyttet sig af - så i denne gruppe taler vi om, hvordan 

man kan få lavet en sådan hjemmesiden, og vi kommer med gode eksempler.  

 

På landsforeningens hjemmesiden findes også en side med målrettet information til distriktsforeningerne. 

Der ligger allerede en del information, men mere er under udarbejdelse, og distriktsforeninger er meget 

velkomne til at byde ind med relevant information, som andre foreninger kan drage nytte af, og komme med 

ønsker til, hvad Landsforeningen yderligere kan bidrage med.  

 

Overvejelser om et fælles medlems-administrationssystem 

Det er en stor udfordring for os som samlet menighedsrådsforening, at vi ved meget lidt om, hvilke 

menighedsråd, der bruger os til hvad. Hvem trækker på Landsforeningens rådgivning? Hvem deltager 

kurser? Hvem deltager i debatarrangementer? Det er også et spørgsmål hvor længe vi kan forvente, at man 

som frivillig i f.eks. en distriktsforening vil påtage sig betydelige administrative opgaver. 

es 

Landsforeningen overvejer at etablere et nyt sammenhængende medlemssystem til forbedring af 

medlemsplejen, som også distriktsforeningerne vil kunne gøre brug af og få glæde af. Målet er at få en ny og 

bedre indsigt i, hvem der bruger os til hvad – og ikke mindst hvad vi skal tilbyde mere af i fremtiden.  

I gruppen vil vi drøfte, hvordan et sådant system vil kunne give distriktsforeningerne en administrativ lettelse 

og et kvalitetsløft.  

 



 

 

 


