Veteranstøttens Formandsmøde
23. maj 2019 (Del 2)

Fremtiden kommer af
sig selv – udvikling og
fremskridt ikke!
…sagt af PH alias Poul Henningsen

Et kig i krystalkuglen??

Baggrund….
”Det jeg siger nu, er
ikke noget jeg selv har
fundet på – men er sagt
af nogen, der ved, hvad
de taler om!”
…..citat af Storm P.
Vi har valgt et andet udgangspunkt end krystalkuglen!

Opsamling af idéer og inspiration fra Veteranstøttens
Visions- og strategi workshop i 2017 +

Resumé
Veteranstøttens Efterårsseminar
den 5. - 7. oktober 2018

Resumé & Idékatalog
Veteranstøttens Forårsseminar
den 3. – 5. maj 2019

Vi samler Prebens pile fra del 1 op ….
Hvad siger vores frontløbere? – Hvor ska’ vi hen du?
 PR- og Informationsstrategi fra
tanke til handling!
 Synlighed på gadeplan
 Opbygning af viden- og

inspirationsbank
 Øget samarbejde mellem
veteranaktører
 VeteranCafé NetVærk
 Organisatoriske udfordringer?

PR- og Informationsstrategi…
– arbejdsgrundlag fra tanke til handling - men hvordan?
De sociale medier er vores motorvej til nye
medlemmer!


Hjemmeside optimering



Værdien af Baretten i sin nuværende form?



Synlighed af Facebook grupper



Instagram



Artikler og blog indlæg

… vi bør tænke mere ‘ud ad boksen’ og lære af omverdenen!
Derfor foreslår vi en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe! –
Hvem vil være med?

Hjemmeside optimering – men hvordan?
Arbejdsgrundlag med nogle UDVIKLINGS- og
FOKUS områder jf. brugere:


Opdatering af ALLE udvalgs sider:
‘Hvem er vi? – Hvad er vores mission?
 Billeder fra aktiviteter



Nyhedsinfo – kun på forsiden



Signalforvirring! - Statutter bør opdateres
(Kammeratstøtten – De Blå Baretter)



Kontaktpersoner + billede under de
enkelte udvalg



Billedvalg f.eks. Find noget andet end
Kammeratstøtten???



Og meget mere jf. vores bruger-analyse!

HVEM vil være med i en arbejdsgruppe?

Synlighed på gadeplan – men hvordan?
 Samarbejde mellem VS aktører

såvel internt som eksternt i
DV lokalafdelingerne
 Udstilling ved byfester, lokale

festivaller, events, idrætscentre, foreningernes dag,
etc. – hvor mennesker samles!
 VS ‘Posters’ i diverse messer

 Erhvervskontakt a la Palle og

erhvervsnetværk via LinkedIn
– Veteraner bruger veteraner
… Vi skal tænke ud ad boksen!

VeteranCafé NetVærk /Øst? – Drøm eller virkelighed?
Oprettelse? – Drift? – Udvikling? – Videndeling?
Foreløbigt har vi 5 interesserede?
• VeteranCafé Næstved
• VeteranCafé Køge
• VeteranCafé Sydkysten
• VeteranCafé Vordingborg
• VeteranCafé Guldborgsund

…HVEM har bolden? DV VeteranCafé
Koordinator eller Veteranstøtten?

‘Jokeren’ - mod til de organisatoriske udfordringer?
- hvad sagde deltagerne? – tanker til refleksion!
 Moderniser organisationen
Ændring af forretningsgange
Synlighed gennem lokal networking opbyg relationer!
 Flere unge og 2. generations
‘ambassadører´’



 Tidsbegrænsning på deltagelse i

Hovedbestyrelse og
Formandsgruppen
 Re-vitalisering i egne rækker –

friske kræfter!
 Forenkle organisationen – flere

veteranaktører i regi af Danmarks
Veteraner

Afrunding…
Preben og uddannelsesudvalget har et godt tilbud!
Lær at lave PowerPoints i
verdensklasse:
 PP til formidling af dine budskaber
 Inspiration, tips og værktøjer til den
mundtlige præsentation
 Opbygning af effektive præsentationer
 Importer tekst og dias fra Word og
andre kilder

 Figurer, tegneværktøjer, billeder og
diagrammer
 Animationer og diasshow

… livet og dine præsentationer bliver
sjovere og mere effektive!

