
 

 

Oplæg til seminar om Dansk Grejsamler Klub 

Stikord forfattet af Helge og rundsendt til bestyrelsen. 

 

Bemanding 

Hvordan rekrutterer vi nye til bestyrelsen og til arbejdet med de to træf? 

Vi skal have ny kasserer i 2023, hvor Peter ikke genopstiller, ny redaktør af Loppefiskeren, fordi Helge heller 

ikke genopstiller i 2023 og ny webmaster. 

Specielt det jyske træf har problemer med at skaffe hjælpere. 

 

Træffene 

Skal de fortsætte som nu eller skal vi ændre modellen? 

Skal vi lære af svenskerne og afvikle det hele på én dag: Først generalforsamling, så loppemarked og til 

afslutning auktion, hvor man kan begrænse antallet af numre til f.eks. 250? I den model kan man holde et 

åbent loppemarked, men også lukke det kun for medlemmer. Det vil give mindre salg, men klubbens 

økonomi vil ikke blive ødelagt, for træffene balancerer nogenlunde, og i øvrigt er der penge i kassen til at 

eksperimentere. 

 

Synlighed 

Vi vil gerne have flere medlemmer (selv om vi vist stadig er den største grejsamler-klub i Europa). Vi 

reklamerer på forskellig måde for vore træf i ugerne før de holdes, men er ellers tavse. Skal vi prøve at 

blande os i den offentlige debat, så flere måske opdager os? Vi kunne godt have en mening om 

torskefiskeriet fra udflugtsbådene og muligheden for at fange tun igen. Måske skal vi prøve at kommentere 

et lovudkast, når det sendes i høring. Folketingsmedlemmerne og ministeriet bag forslaget vil glo noget, 

men vi får os mast frem i lyset. Der er plads i debatten, for Danmarks Sportsfiskerforbund sover 

tornerosesøvn. 

Ved vi hvorfor folk forlader os? Vi kunne lave en lille rundspørge til dem, der ikke fornyr deres medlemskab. 

Hvis det er få, kan vi ringe dem op og spørge ud fra et skema, vi har lavet på forhånd, så de får nogenlunde 

de samme spørgsmål. 

 

Loppefiskeren 

Væsentlig i kontakten med medlemmerne. Er formatet rigtigt? Skal det være elektronisk, altså alene på 

hjemmesiden og på mail til medlemmerne? Hvordan skaffer vi stof til bladet?  (Det er megasvært i dag). 

Har vi en afløser til Helge som redaktør? 



 

Hjemmesiden 

Bruger vi den aktivt nok? Hvis vi vil have større trafik på den, skal der nye artikler på med mellemrum (er i 

gang i dette efterår). 

 

Kontingentet 

Er debatten død? 250 kr. om året er billigt og bør fastholdes. Klubbens formue giver noget 

bevægelsesfrihed.  


