
Skal vi ses til kredsens foreningsudviklingsdag?  
Den 4. februar 9-15.30 på Lundbæk Landbrugshøjskole, Nibe.  

 

                                       Velkomst og fælles morgenkaffe 9.00-9.45..................                                
Alle valgfri temaer starter kl. 10.00 og slutter 11.30 

Husk ved tilmelding at oplyse om hvilket tema du ønsker at deltage i. 
 

Tema 1 
 

Sociale medier 
WWW og Facebook 

Hvor meget, hvor lidt? 
Godt og skidt?  

Hvad er godt at dele?  
Hvordan får vi 

medlemmerne med? 
Målgrupper og brugen 

af medierne.  
Værktøj til bestyrelsen, 

hvordan..? 

 

Tema 2 
 

Gør din forening kendt  
Pressehåndtering, hvordan 

kommer vi i gang?  
Tips og tricks.  

Hvad skal man undgå?  
Hvad skal man huske før man 
kontakter pressen? Hvad er 
vigtigt når pressen ringer? 

Eksempler på gode historier.  
Sensation eller godt budskab  
(Kanaloversigt og deadlines) 

 

Tema 3 
 

Kontanter i kassen 
Tilskud og puljer 

Hvordan og hvornår? 
Oversigt og overblik. 

Tag jeres eget projekt 
med og få det 

trykprøvet.  
(Eksempler på gode 

projekter i forskellige 
kategorier) 

 

 

Tema 4 
 

Lov, jura og økonomi  
Jagtlejekontrakter, 

herunder forsikring i 
udlandet 

Eksempler på 
henvendelser og 

hvordan de er 
håndteret. 

 
 

Fælles frokost 11.30-12.15 
Fællestema 12.30-15.00  

Kreds 1 -Hvor er vi på vej hen? Og hvordan overlever vi? 
v/HB-medlem Leif Bach m.fl. 

 
Afslutning og tak for i dag kl. 15.15. 

 

De bedste medarbejdere er klar til dig på dagen...  

Kenneth Sletten Christensen Webansvarlig hos DJ  Tema 1 Sociale Medier 
Torsten Lind Søndergaard, Presseansvarlig hos DJ Tema 2 Gør din forening kendt 
Hanne Smedegaard, Direktionssekretær hos DJ Tema 3 Kontanter i kassen 
Mikala Høj Laursen, Jurist hos DJ  Tema 4 Lov, jura og økonomi 
 

Hvad koster det og hvem kan deltage? 
Kredsen betaler halvdelen af din billet på dagen, så det koster kun 100 kr. med fuld forplejning at deltage på 
denne dag. Alle bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter til bestyrelser, i jagtforeninger i Kreds 1 kan deltage.  

MELD DIG/JER TIL SENEST 10. JANUAR: Hos dit Kredsbestyrelsesmedlem. Oplys jeres 
navne, jeres forening og hvilket tema I vil høre om formiddagen.  
Betalingen overføres til Kredskasserer Henrik J. Jensen - 9202 1880 257370 samtidig. 

 

 

 

Vi glæder os til at se dig - På Kredsbestyrelsens vegne 
Fritz Pedersen, Per Seedorf og Grethe Jakobsen 


