REGIONSKONTAKTPERSONER, MØDE VEDR. REGIONSPROJEKTET
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REFFERENT: DANIEL READ
DELTAGERE:
REGION KØBENHAVN (Daniel Read)
REGION SJÆLLAND (Jørgen Busch)
REGION NORDJYLLAND (Leif Røntved)
FRAVÆRENDE:
REGION SYDJYLLAND
REGION MIDTJYLLAND (afventer ny kontaktperson)
REGION FYN

1. Hvad er en regionskontaktperson i din region?
2. Hvilke opgaver løser regionskontaktpersonen i din region?
Spm 1 og 2 blev behandlet samlet. Der findes ikke på nuværende tidspunkt klare retningslinjer
for regionskontaktpersonens ”opgaver”, men de fremmødte var enige om følgende:
1. Regionskontaktpersonen er klubbens lokale repræsentant, og prøver i et vist omfang af skabe
netværk og øget aktivitet i de forskellige geografiske områder som klubben er opdelt i.
2. Regionskontaktpersonen kan bidrage med viden om lokale forhold, og deltager typisk i
arbejdsgruppen omkring det årlige sommertræf. (træffet er hver 5 år i den enkelte region)
3. Regionskontaktpersonen skal holde sig orienteret om klubbens virke gennem kommunikation
med andre regionskontaktpersoner samt klubbens bestyrelse.

De fremmødte var enige om at de meget ”løse” rammer for arbejdet som
regionskontaktpersoner skal formaliseres med et sæt simple retningslinjer (som løbende
evalueres). Retningslinjer i form af en ”regions-kontakt mappe” forventes at kunne præsenteres
senere på året.
Vigtigste punkter bliver at regionskontakter jævnligt (2 gange om ugen) SKAL tjekke deres
kontaktmail, og deltage i den løbende vidensdeling.
Det er besluttet at opdele regionerne pr. postnr. Så ”målgruppe” for den enkelte kontaktperson
kan udtrækkes af medlemslisten.

3. Hvordan oplever du forholdet til klubbens medlemmer?
De fremmødte var enige om at medlemmerne overvejende forholder sig passivt til de fleste
initiativer. Der var også enighed om at der ligger store udfordringer fremadrettet med at tilpasse
klubbens tilbud/indhold til kommende medlemmer prioriteringer.
4. Hvordan oplever du forholdet til bestyrelse o.l ?
De fremmødte var enige om at der fra bestyrelsens side var opbakning til arbejdet, men

manglende kommunikation/dialog vedr. bestyrelsens arbejde. Dette forventes løst i løbet af
sæsonen med en øget kommunikation mellem regionerne og bestyrelsen.
5. Mangler du værktøjer/opbakning eller andet for at udføre arbejdet som regionskontaktperson?
Bestyrelsen havde op til messen fået trykt visitkort, som de fremmødte regionskontakter nu er i
besiddelse af. Der blev ligeledes givet tilsagn om at der kan bestilles flag/roll-ups som kan
medbringes af regionskontakterne til lokale træf mm.

OVENSTÅENDE FREMLÆGGES PÅ KOMMENDE GENERALFORSAMLING.

