


Hvorfor en medlemsstrategi? 

Bestyrelsen arbejder på en medlemsstrategi, for at sætte ambitionsniveau og mål for 

foreningens arbejde med at:

▪ fastholde medlemmerne.

▪ pleje medlemsrelationerne.

▪ øge inddragelsen af medlemmerne i foreningens arbejde.
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Bestyrelsens pejlemærker med særligt fokus på medlemspleje

▪ Landsforeningen vil sætte fokus på medlemsplejen gennem et stærkt og forenklet 

medlemsdemokrati med basis i den nuværende distriktsforeningsstruktur.

▪ Landsforeningen vil være attraktiv og værdiskabende for menighedsrådene gennem såvel 

politisk interessevaretagelse som gennem optimering og effektivisering af vores ydelser.
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Med medlemsstrategien vil Landsforeningen gå nye veje og…

▪ styrke den interne kommunikation om foreningens arbejde og ydelser fx via nyt 

medlemssystem. 

▪ nytænke kontakten med medlemmerne fx gennem differentierede medlemsmøder.

▪ tydeliggøre opgavefordeling mellem distriktsforeninger og Landsforening.

▪ Landsforeningens udviklingsarbejde med fokus på distriktsforeningers rolle og funktion 

fortsætter i justeret form fx via ny bestyrelsesuddannelse for distriktsforeningernes 

bestyrelsesmedlemmer.
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Bestyrelsens intention: medlemsstrategien skal bygge på faktuel viden om 

medlemmerne

Medlemsundersøgelse via:

▪ Spørgeskemaundersøgelse (foretaget i foråret 2019)

Formålet var på baggrund af dette grundlag, at justere og/eller iværksætte 

handlingsorienterede initiativer til medlemspleje og fremme af organisationens synlighed 

blandt medlemmerne.

Desværre er svarprocenten for lav til at vi kan bruge resultaterne. Vi lægger vægt på at sikre 

en god validitet og det kan vi desværre ikke.

5



MEN – de svar vi har fået fra medlemsundersøgelsen kunne tyde på, 

at der er behov for – udover de 6 emner der er nævnt i årsmødehæftet (side 28) - særligt 

at drøfte følgende set med menighedsrådets øjne: 

▪ Landsforeningen opfattes af nogen som kendetegnet ved tradition og genkendelighed og 

nytænkning efterlyses. Men hvilken form for nytænkning? 

▪ Hvordan kan Landsforeningen levere en bedre serviceydelse, end den I oplever i dag?
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(årsmødehæftet side 28)

1. Styrke intern kommunikation om arbejdet og ydelser

2. Direkte kommunikation om kurser og ydelser (via privat email)

3. Distriktsforeningernes funktion som mellemled/bindeled

4. Nye former for medlemsmøder. Eksempelvis for alle 
menighedsrådsformænd - flere steder i landet

5. Fortsætte udviklingsprojekt for distriktsforeninger. Eventuelt en 
bestyrelsesuddannelse.

6. Fortsat opfordring til fusioner, hvis ressourcerne er knappe
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