
Dagsordenens Punkt 5 Medlemmer / akkvisitive tiltag 

 

Medlemmer 

Det udbudte antal medlemsnumre er til dags dato 145. 

10 af disse er aktivt udmeldt. 5 af udmeldelserne er begrundet med flytning til andre landsdele. 

17 førsteårs indmeldte er rykket for kontingentfornyelse, men har ikke fornyet. Iblandt de 17 er 

desværre Knud Rasmussens Hus. 

Tilbage er 123 betalende medlemmer. 

 

Hvervning 

Halvering af kontingentet opviste gode takter, da medlemstallet den første måned efter voksede 

med 40. Men – vi skal som hovedregel ikke tage afsæt i det negative, når vi taler 

medlemshverning. Vi skal tage udgangspunkt i, hvor rigtigt det er, at man melder sig ind og gør en 

indsats, hvis man ellers synes om ideen. 

Vore diskussioner om hvervning har tidligere ofte handlet om vores ”fejl” og alt det, som kunne 

antages at forhindre nogle i at melde sig ind. Det, synes jeg, er at skyde sig selv i foden.  

Jeg foreslår at vi fortsat arrangerer info-møder med indholdet: Ja, vi har ikke funding endnu. Ja, 

det har taget lang tid at løbe projektet i gang. Ja, det er for tidligt at opgive ævred. Ja, nu skal vi 

være dobbelt så mange, så det batter noget! 

For at tiltrække flere til møderne kan vi kombinere dem med historiske foredrag om Knud 

Rasmussen og polarforskningen og danske træskibsbygger-traditioner. 

 

Stripe 

Betalingsløsningen via hjemmesiden har håndteret 52 medlemmer med bravour, men de 52 

tilsagn skal fornys i forbindelse med GDPR forordningens ikrafttræden på bankområdet, ligesom 

der tilkommer krav om to-faktor-godkendelse på checkout ved kontingentbetaling og -fornyelse. 

Derfor ser jeg gerne, at vi i stedet flytter alle medlemskaber til minforening.dk, som jeg går ud fra 

vil leve op til GDPR-formaliteter. 

I samme forbindelse skal det nævnes, at bankkonto og MobilePay har medført mange timers 

ekstraarbejde med at opspore nye medlemmers navn, adresse, telefon og ikke mindst e-mail. 

 

Minforening.dk 

Aksel fremlægger. 

 

Hjemmeside 

Selvom vi flytter medlemsadministration og medlemskontakt, herunder nyhedsbreve, til 

minforening.dk, så mener jeg stadig at hjemmesiden opfylder vigtige funktioner i forhold til 

- fonde, som vi søger hos 

- folk som interesserer sig for det nordatlantiske og Knud Rasmussen og træskibe (vores SEO 

fanger dem ind) 

- eksterne samarbejdspartnere 

Derfor indstiller jeg at hjemmesiden bevares – fortsat som et sponsorat fra min side. 

 

 

Hillerød, den 29. august 2019 – Carsten 


