
   
 

 

Til Hedensted Kommune, d. 4. december 2018 

Vedhæftet finder I mål- og strategibeskrivelse for Balance Danmark. Bemærk venligst, at det er et udkast.  

Bemærk også, at punkt to (Balancemål) skal udarbejdes i samarbejde med bestyrelsen og Balance Danmarks 
medlemmer. Nye medlemmer af Balance Danmark får dermed også indflydelse på de konkrete Balancemål, som 
organisationen vil kæmpe for de kommende år. 

I mål- og strategibeskrivelsen for Balance Danmark kan I læse om organisationens vision, 
kommunikationsindsats, kommunikationskanaler, kernebudskaber etc.  

Hvad koster et medlemskab? 
Et medlemskab af Balance Danmark koster for kommuner med mere end 20.000 indbyggere 50.000 kr. om året i 
kontingent. 

Hvad får I ud af et medlemskab? 
Som medlem af Balance Danmark bliver I en del af en nødvendig, stærk og samlet stemme, der taler og kæmper 
for et Danmark i geografisk balance. Balance Danmarks overordnede opgave er at skabe og formidle viden om et 
Danmark i balance – til gavn for organisationens medlemmer.  

Analyser: Balance Danmark udgiver rapporter og analyser, der skal kvalificere debatten om, hvordan vi skaber 
vækst og udvikling i hele Danmark. Samtidig formidler Balance Danmark via organisationens ’Vidensbank’ al 
forskning om et Danmark i bedre geografisk balance. 

Politik: Balance Danmark mødes jævnligt med partierne på Christiansborg og kæmper med udgangspunkt i de 
målsætninger og politikker, medlemmerne har defineret, for at forbedre en lang række rammevilkår. Balance 
Danmark underbygger mål og politikker med viden og fakta. 

Debat: Balance Danmark blander sig i den offentlige debat gennem pressemeddelelser, debatindlæg, debatter i 
radio og tv, på de sociale medier, og hvor det ellers må være relevant. 

Arrangementer: Balance Danmark afholder konferencer, høringer og debatmøder, hvor viden og fakta er i fokus. 
Samtidig holder Balance Danmark foredrag i hele landet i samarbejde med medlemmer, organisationer etc. 

Balance Danmark varetager medlemmernes interesse. Det betyder også, at Balance Danmark gerne påtager 

sig en opgave, hvis et medlem ønsker det, og det er foreneligt med Balance Danmarks formål. Det kan 

eksempelvis være: 

Konkret forslag fra et medlem til en ny analyse. Balance Danmark udarbejder gerne analyser på opfordring fra 

organisationens medlemmer, hvis det er muligt at udføre opgaven, og det vurderes at være relevant for 

organisationens arbejde. 

Baggrundsinformation om en given sag. Balance Danmark hjælper medlemmerne med at finde relevant 

information – det kan være fra Balance Danmarks egne analyser eller fra andre eksterne publikationer. Det 

gælder også, hvis et medlem skal i debat om et emne, der relaterer sig til Balance Danmarks arbejde. I det 

tilfælde hjælper sekretariatet med fakta og viden og skruer på den baggrund en kort drejebog sammen. Drejer 

det sig om større kampagner/kommunikationsopgaver, skal der indgås en konkret aftale mellem Balance 

Danmark og medlemmet. 

Udarbejdelse af debatindlæg. Balance Danmark skriver debatindlæg for medlemmerne eller kommer med inputs 

til indlæg, som medlemmerne selv skriver udkast til. Balance Danmark vægter højt, at medlemmerne bliver 

aktive afsendere af organisationens budskaber. Derfor overlader Balance Danmark gerne ordet til medlemmerne 

i debatindlæg, pressemeddelelser mv. På samme måde udarbejder Balance Danmark også indlæg på direkte 

forespørgsel fra medlemmer, hvis emnet er foreneligt med Balance Danmarks formål. 


