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IT status i relation til lokalafdelingerne 
 
 
Sagens kerne 
På Repræsentantskabsmødet i november 2019 var der rejst ønske om flere resurser til IT i DN i form af 
ændringsforslag 7: ”Øget fokus på IT og digitalisering i DN”. Siden rep-mødet har sekretariatet afholdt møder 
med forslagsstillerne. Herunder følger en opsummering fra møderne.  
 
Konklusionerne fra mødet 
Efter det sidste møde blev der skrevet nedenstående referat, der er blevet godkendt af Rolf Lehrmann:  
 
• Grundlæggende enighed om at de systemer vi har, de virker. Om end Rolf har tanker om eks. at 

turmodulet godt kunne fungere bedre. 
• Enighed om at der kan være brug for mere implementering af it i afdelingerne og Rolf nævner også mere 

uddannelse og sparring.   
• Opfordring fra Lars til at man på den igangværende ”tour de samråd” bl.a. kunne adressere behovet 

omkring it-implementering. Og hvis man ønsker en nærmere dialog med HB er HB tillige repræsenteret 
på de kommende samrådsmøder. 

• Fuld opbakning til at skabe et it-netværk på Podio. Evt. inviterer Rolf Allan med i netværket 
 
Foruden ovennævnte møder med forslagsstillerne, afholder sekretariatet løbende møder med 
lokalafdelingerne om it/digitalisering ligesom der ofte er telefonisk kontakt/hjælp fra sekretariatet.  
 
”Digital status” på lokalafdelinger 
Web-redaktør, Podio, Facebook og nyhedsbreve kurser for lokalafdelinger:  
2019: Samlet 13 kurser og afdelingsworkshops afviklet  
2020: 1 web kursus/nyhedsbrev planlagt og 7 Podio kurser planlagt i afdelingerne   
(Kurser afholdt af Thomas Eriksen, dertil kommer kurser afholdt af Jörn Eskildsen) 
 
Facebook 
84 lokalafdelinger er på Facebook  
 
Lokale nyhedsbreve  
Ca. 80 afdelingerne sender 3 eller flere nyhedsbreve om året  
Ca. 16 afdelingerne sender sjældent eller ikke nyhedsbrev  
 
Hjemmeside  
Alle afdelinger har en hjemmeside 
Alle afdelinger har fået uddannet en hjemmesideredaktør  
 
Podio 
Cirka 1900 profiler/aktive på Podio  
15-20% logger ind en gang om ugen  
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Aktuelle projekter/drift  
 
Der er en række igangværende udviklingsprojekter indenfor it og digitalisering i sekretariatet. Blandt andet 
har vi lige skiftet vores medlemssystem og vi arbejder løbende med at få endnu flere nye medlemmer via 
digitale kanaler.  
 
I forhold til lokalafdelingerne er vi i ordinær drift. Det vil sige vi har ingen større it/digitale projekter i relation til 
lokalafdelingerne. Der er løbende tilpasninger af eks. turmodulet og aktuelt arbejder vi med at få nye 
indmeldelsesformularer ind på de lokale hjemmesider. Og vi arbejder med at de aktives materialebestilling 
fremover skal foregå via webshoppen. Det er alle mindre tilpasninger som indgår i den løbende drift og som 
løbende vil blive annonceret i DN Aktiv og direkte til lokalafdelingerne og ikke mindst det nye it-netværk, som 
vil blive behørigt inddraget inden implementering.  
 
Yderligere aktuelle it/digitale indsatser  
 
• Skift af it-udbyder  

o Bedre it drift i sekretariatet  
• Nyt CRM/Medlemssystem 

o Implementere nyt medlemssystem   
• Videre udvikling af Mit DN  

o Samkøre hjemmesiden og medlemssystemet, bl.a. så medlemmer kan logge ind og rette 
medlemsoplysninger, se medlemsdata m.v.  

• Materiale bestilling via ny webshop  
o Bedre håndtering af materiale bestilling fra aktive  

• Søgeoptimering  
o DNs hjemmesider skal være i toppen af søgemaskinerne  

• Yderligere udvikle digital fundraising  
o Rekruttere endnu flere medlemmer via digitale kanaler 
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