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”Der er dage, hvor ord bliver for små. Hvor ens øjne er større end ens mund.
Hvor oplevelserne omkring en, synes næsten for overvældende til at formidle.
For betvingende. Men ord er, hvad vi arbejder med, og ord må nu gøre arbejdet.”

Ovenstående ord er desværre ikke mine egne.
De tilhører en fabelagtig dygtig journalist ved
navn Poul Høi, der for år tilbage vandt Cavling
prisen for ovenstående formulering. Hans
anledning til ordene var en hel anden end min,
men de beskrevne følelser er i bund og grund
de samme.
For mit vedkommende handler det om
at jeg havde den ære, i selskab med 14
andre, at repræsentere vores afdeling på
Forårskongressen i Tårnby. Grunden til at det
for mig var en ære skyldes to ting:
Vi gjorde så stor og positiv opmærksomhed på
Svendborg at det nærmest var rørende.
Og så var jeg så heldig at blive tildelt Det
Danske Senats Rejselegat.
Jeg er rigtigt glad og stolt af at være LP for en
flok medlemmer der i den grad formår at få
det bedste ud af en kongres. Der blev lyttet,
festet og netværket efter alle kunstens regler,
og det var i særdeleshed en fornøjelse at se så
mange førstegangsdeltagere være med.

med på FK, der er i tvivl om hvor den næste
danske kongres skal afholdes.
At blive tildelt Det Danske Senats Rejselegat
var en overvældende oplevelse. Jeg havde
ikke set det komme. Ganske vist havde
Allan Holmbech og jeg for meget lang tid
siden snakket om legatet, og om hvor fedt
det kunne være at komme til Japan på
Verdenskongres. Sidste år er længe siden, og
jeg havde glemt alt om legatet. Overraskelsen
var derfor total da Senatspræsident Mirella
Castellano begyndte at begrunde valget af
legatmodtageren. For der var da en enkelt ting
eller to jeg kunne genkende.
Jeg var – og er – som Poul Høi overvældet,
og kan på ingen måde beskrive hvor stolt og
beæret jeg er over at være legatmodtager.
Det er stort. Meget stort. Næsten lige så stort
som at være LP for JCI Svendborg.
Peter Kierans
LP 2010

Vi har med vores deltagelse i Forårskongressen
fået vist flaget. Der er næppe nogen der var
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Min første gang...
...da jeg var på kongres med JCI, var
det en noget skeptisk kongres jomfru der kørte mod Tårnby, torsdag
eftermiddag. Jeg havde ikke gjort
mig de store forventninger, men var
mere eller mindre blevet pålagt, at
“jeg skulle bare med PUNKTUM”.
Dette er en beslutning jeg bestemt
ikke har fortrudt. Men det vender
jeg lige tilbage til.
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Efter et mindre pitstop, grundet en hurtig
improviseret Workshop BK Ringsted, kørte vi
videre med maverne fulde mod Tårnby. LP’en
var ved at blive utålmodig, da han mente jeg
åbenbart måtte have tabt mig en del kilo siden
sidste gang han kørte med mig, da min fod ikke
var særlig tung på speederen mere. En smule
forsinket ankom vi til Hotel Zzzleep, ja det er
med 3 z’er, og skyndte os at blive indkvarteret.
Den søde receptionist så dog noget underlig
ud i hovedet, da min makker og jeg, stod ved
skranken igen, mindre end 2 min efter check in,
med armene rundt om hinanden, og bad hende
finde et målebånd frem, og fortælle os forskel-

len på vores samlede bredde, og bredden på
den fine dobbeltseng vi var blevet indlogeret i.
10 min senere, var problemet løst, og vi kunne
nu finde de andre kære JCI medlemmer fra
Svendborg afdelingen. LP’en holdt et mindre
foredrag for os 3 kongres jomfruer vi nu en
gang var, og forklarede nogle basale spilleregler, og god etik når man er på kongres. Samtidigt måtte vi ikke glemme, at vi var her med
en mission. Men det vender jeg lige tilbage til.
Fredagen startede mindre heldigt for mit
vedkommende, da al strømmen til en hel sektion af hotellet, i løbet af natten var gået. Gæt
hvilken sektion jeg boede i! Efter et bad, hvor
jeg lavede den fatale fejl at lade badeværelsesdøren stå 1 cm åben, for at kunne få en smule
lys ind, var jeg skyld i en oversvømmelse af
selve værelset, der ville have gjort tsunamien i
2004 til skamme. Jeg kom i tøjet, og måtte op
og bekende mine synder hos receptionisten.
Heldigvis, var det ikke samme pige som aftenen før, så efter 20 englehop og 10 ave-mariaer, fik jeg nyt værelse igen. Så 3 kamre under
et døgn. Det er sgu da meget godt klaret, hva’?
Desværre bevirkede alt dette, at jeg kom for
sent til “Førstegangsdeltager” seminaret. Men
jeg følte mig jo alligevel godt rustet, da LP’en
jo havde gjort sit. Bedre sent end aldrig, mødte
jeg op som en lille flov skoledreng, med en
historie, ingen ville tro på. Jeg vidste jeg skulle
have fået skrevet i min kontaktbog af receptionisten, at det altså passede... Men nok om
det. Jeg satte mig ned og hilste på de omkringsiddende personer. Vi fik udleveret et lille kort,
hvor vi hver især skulle skrive 3 ting, vi gerne
ville have ud af kongressen. De behøvede ikke
at stå i rækkefølge. Så kunne vi kigge på dem
om søndagen, og se hvilke mål var blevet
opfyldt. Jeg kan allerede nu her, tilføje, at min
makker ikke fik plus-point fra sidemanden, da
han skrev Sprut, Kvinder og Tilgivelse, og vel og
mærke, helst i den rækkefølge.

Efter vel endt førstegangs seminar, og frokost
var det tid til ”Snak så debatter” semifinalerne.
Dette var noget jeg især havde set frem til, og
jeg blev ikke skuffet. Emnet var overvågning på
offentlige områder i Randers. Der var en gruppe
for, og en gruppe imod. Der gik lige et øjeblik
før reglerne for debatten, var faldet på plads for
mit vedkommende. Gruppen der var for forslaget, vandt semi-finalen, selv om min makker
gjorde kraftigt opmærksom på, at Borgmesteren i Randers ikke havde hjemmel til at lave en
grundlovsændring, da han ikke er lovgivende
instans. Men underholdende var det i hvert fald.
En fin fyr ved navn Uffe, kom over til os med
et skilt der skulle hænge i neckhangeren. På
det skilt skulle vi skrive vores mål med FK2010.
Her mistede jeg sgu mælet. Den skulle jeg lige
tygge på. Det var faktisk først her, fredag eftermiddag kl. 14, at jeg blev udfordret. Positivt
vel og mærke. Med min makkers hjælp, og
ikke Sprut, Kvinder og Tilgivelse, skrev jeg det
eneste jeg kunne komme på: ”Hvordan gør jeg
mit sekundære job til mit primære?” Hold da
op! Jeg skal love for det gav nogle kommentarer i løbet af weekenden. Det må siges at være
en af de mest positive oplevelser jeg længe
har haft. Det var ekstremt dejligt, at møde folk,
som man kunne forklare situationen, og lade
dem kommentere på det. Det har givet mig
mange, mange ting med i bagagen, som jeg vil
forsøge at inkorporere.
Vi havde jo som nævnt før en mission med
FK2010. Det kan omsættes i Vision, Mission
og Strategi.
Visionen er at sætte Svendborg på kortet for alvor. Missionen er altså at skaffe så mange JCI’er
som muligt til Svendborg til NK2010. OK. Så er
det på plads.
Hvordan gør vi så det? Vi skal have en strategi.
En del medlemmer fra afdelingen havde møjsommeligt, siddet og foldet nogle små trekantede æsker, med NK2010 logoet, og en tekst
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med opfordring om at komme til NK. Samtidigt
indeholdt disse æsker Fisherman’s Friend pastiller, da vi jo er en maritim by. Så bestikkelse er
altså den strategi vi har tænkt os at bruge, for
at lokke dem til Svendborg. Så er det også på
plads.Så Vision, Mission og Strategi var i hus, og
mere skulle der ikke gøres ved det….troede jeg!
Da kl. slog 17, tog tingene nemlig en uventet
drejning. Her skulle vi mødes, og have vores
respektive kostumer til aftenens tema-fest.
Heldigvis var Teddy’s og LP’ens særdeles fremragende tidligere forslag til kostumer, blevet
skrottet, og vi skulle nu iklædes de fineste silke
maritime klæder. Førstegangs deltagerne, skulle
klædes som matroser, og ”ikke-jomfuerne”
skulle være officerer. Efter Mogens havde flået
vores tegnebøger, gik vi tilbage til vores respektive værelser for at klæde om, og mødes
kl. 18:30 til en startsjus. Min makker, som jeg
tidligere har beskrevet, syntes det var underligt,
at han skulle have sit normale arbejdstøj på,
til en fest. Da jeg havde set nogle af de andre
afdelingers kostumer, blev jeg lige pludselig
meget mere glad for mit eget kostume. Det var
et syn for guder.
På vej ind til festen blev jeg mødt af en dørmand af mindre karakter, som nægtede at
lukke mig ind, da jeg ikke havde mit JCI kongres
kort om halsen. Heldigvis fik min makker, på sin
helt egen måde, forklaret at jeg havde stjålent
det kostume jeg havde på, da jeg er helt vild
med at gå rundt i dette. Det synes han ikke var
sjovt! Så efter en endnu længere undskyldning,
blev jeg dog lukket ind, og slap for at gå den
helt vilde lange vej tilbage til hotellet, for at
hente mit kort.
Forretten bestod af forskellig slags fisk, hvilket
smagte ganske udmærket. Jeg forsøgte at
hælde et glas hvidvin op til Jette, men fik at
vide, at hun ”skulle sgu ikke ha noget fransk
pis”. Så efter en hurtig tur i vin baren, lykkedes
det at finde en god flaske, som IKKE var fransk.
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Under hovedretten fik vores kære Kongresdirektør, en mindre hjerneblødning, da en af de
kære matroser foreslår vi liiiige skal give den
en ekstra skalle, i at promovere NK2010. Og her
kommer et vigtigt tip til alle jer læsere: Stil jer
aldrig imellem en fed mand og hans mad! Men
for at vende tilbage til den mindre hjerneblødning, så troppede 5 officerer + 1 glad lille matros
op på scenen, og mente de lige skulle gøre
Flashdance og Full Monty til skamme. Kongresdirektøren benægter stadigt et hvert kendskab til
den yderst talentfulde og koreograferede dans,
og skyder udelukkende skylden på matrosen.
Det fantastiske i det her er dog, at taget i hele
salen i bogstaveligste forstand letter, af jubel og
tilråb til Svendborg afdelingen. Så visionen om
at sætte Svendborg på kortet, må siges at være
lykkedes til fulde den aften.
Resten af aftenen kan hurtig opsummeres, i en lille
fyr, som proklamerede op til flere gange, at hans
patter var ved at springes, men at hans smukke
pimp, heldigvis havde nogle reserver gemt i
trusserne… Den lader jeg lige stå et øjeblik….
Kl. 4:30 om morgenen, var der stadigvæk en
enkelt person fra afdelingen, som hold fast i Top
Gun temaet, og nægtede at forlade sin Wingman. Hvis man var ankommet Kroegers House,
som udefrakommende på dette tidspunkt, og
skulle låne toilettet eller have anden info omkring stedet, var det tydeligt hvilken person
man skulle gå til, da der her ingen tvivl herskede omkring, hvem der ligesom nok skulle
fortælle hvordan den ged skulle barberes.
Lørdagen startede med ”Snak så debatter”
finalen. Vinderen ville først blive annonceret om
aftenen til festen. Åbent forum blev herefter afholdt, og herunder kom et af FK2010’s sjoveste
indslag. Frokosten forløb ligesom fredagen, og
herefter var der flere valgmuligheder for forskellige workshops. En workshop der specielt
fangede min opmærksomhed, var ”Født eller
genfødt” akkompagneret med et billede af 2
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pænt frække sygeplejersker, med undertitlen
”Projekter der rykker”. Den tror jeg også vi lige
lader stå et øjeblik.
Men nok om sygeplejersker. Vi havde jo
ligesom en stand der skulle bemandes, og
selv samme mand, som kl. 4:30 selv sammen
morgen, havde fortalt hvordan geden skulle
barberes, hilste afløser teamet velkommen, og
forsvandt herefter sporløst. Min makker og jeg,
benyttede den tildelte tid yderst konstruktivt,
i et forsøg på at overgå hinanden, i trekantæske-stabling, samtidigt med at prøve at undgå, at blive indlemmet i Rotary. Heldigvis kom
vores kære LP os til undsætning, og satte en
stopper for vores byggeprojekt, ved at fjerne de
nederste æsker, i vores fremragende konstruktioner. Jeg overvejede i et split sekund, at flyve
hen over bordet, og nikke ham en flyveskalle,
men tænkte det nok ville formindske mine
chancer for at komme med til aftenens galle
fest. Så efter at have besindet mig, over en
mindre fustage øl, besluttede vi at tage tilbage
til hotellet. Jeg skulle jo netop have taget min
mødom for anden gang på denne tur. Her taler
vi om smoking-mødom. Jeg var så heldig at få
den fede smoking i 30’års fødselsdags gave, og
hertil alt hørende. Det vil også sige en selvbinder-butterfly. Men det var intet problem,
for LP’en skulle nok lige vise mig hvordan og
hvorledes. Jeg overvejede ellers kraftigt at gå
til manden med geden. Hotellet er rimeligt
lyt, og da jeg har bikset med butterflyen i et
kvarter, hører jeg længere nede af gangen, en
makker fortælle, at man ikke skal gå i panik, da
han har en strap-on med, hvis det fejler med
selvbinderen. Herefter er det endnu sværere at
koncentrere sig om at binde sådan en satan.
Men bundet det blev den, og jeg kan nu med
stolthed sige, at jeg også nu, ved hvordan den
ged skal barberes.
Klokken blev 18:30, og vi skulle mødes til
endnu en lille startsjus. Det var rigtig sjovt
og fedt, at se de selv samme mennesker, man
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aftenen forinden, havde siddet i godt selskab
med, iklædt alverdens sjove kostumer, men nu
spændt op til lir. Jeg kan også her fortælle, at
det ikke giver plus point, at fortælle folk med
kæde hen over skulderen, at man er vild med
deres rolle i filmen ”Iron Man”. Især ikke, når
det viser sig, at den pågældende person er NP.
Men så lærte jeg en ny forkortelse. Jeg skal nok
lære dem alle en dag. Efter at have brugt 20
min i baren, og jaget en stakkels tjener, hele
bygningen igennem, efter en IKKE fransk vin,
kunne vi alle skåle, og byde hinanden velkommen til festen.
Festen blev startet med en forret og en gang
stand up. Det havde jeg sgu aldrig prøvet før!
Vores kongresdirektør gjorde mig opmærksom
på, at det altså IKKE var stand up. Så blev jeg
så meget klogere, og har altså stadigvæk ikke
prøvet det. Imens hovedretten var ved at blive
serveret, var det nu tid til award ceremonien.
Her fik jeg mere motion på 80 minutter, end
jeg ville have gjort på en stair master i en hel
weekend, da man i JCI rejser sig op, og klapper i takt hver gang. Og jeg skal hilse og sige
der var en del awards. De havde tydeligvis ikke
hørt, hvad jeg tidligere beskrev, med hensyn til
at stille sig imellem en fed mand og hans mad!
Jeg kiggede spændt på kongresdirektøren, og
spurgte hvilken region vi lå under. Hver gang
vores region vandt, var vi nogle stykker som
var hurtige til at dele næser ud til JCI’erne, som
kom fra Holbæk. Dette faldt meget naturligt,
da de sad lige ved siden af os. Vores kære LP
nappede desuden et rejselegat til VK2010 i
Osaka, Japan. Det må sgu siges at være flot.
Desuden bød award ceremonien også på endnu
et sjovt indslag, i stil med samme på åbent
forum tidligere på dagen. Efter endt award
ceremoni, og en hurtig snak med LP, måtte
jeg på hele afdelingens vegne pænt give de
næser tilbage til Holbæk afdelingen, som vi
havde givet tidligere, da vores kære kongresdirektør, som vel og mærke selv var med til
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at lukke den pågældende region sidste år,
havde oplyst den forkerte region til os andre. Et
par næser fattigere fortsatte festen dog ufortrødent, og LP besluttede sig for at mænge sig
med de menige, da han ikke vidste hvad hunden drikker af. Det skal vel og mærke udtales
således: ”Hva’ drækker a’ hun av?” Vi hjalp
ham dog på vej, og råbte i kor SKÅL! Der var
stadigvæk nogle tøser, som ikke helt kunne slå
fredagens show ud af hovedet, og besluttede
at kidnappe en officer, til et lille ekstra nummer.
Jublen ville ingen ende tage, og så blev geden
endnu engang barberet, dog med en hvis form
for situationsfornemmelse.
Senere på aftenen mødte jeg igen den lille
fyr, som aftenen før havde gevaldige problemer med sine patter, og hans meget nydelige
pimp. Denne gang dog i et super lækkert outfit
for deres begges vedkommende, som til fulde
levede op til galla. Som nævnt tidligere var det
bare super fedt, at møde de samme mennesker
igen, bare i et andet antræk. Resten af aftenen,
forløb med dans til den store guldmedalje, inklusiv dip af pimp og lettere skødesløs tilfældig
ombordstigning i baren.

Klokken blev 03, på grund af sommertid, og
det var nu tid til sidste nr. Fantastisk måde at
slutte en galla fest af dimensioner, med den
største Prince klassiker af dem alle, nemlig Purple Rain. Herefter fortsatte festen for de endnu
friske ovenpå, og endnu engang måtte Svendborg afdelingen sætte standarden, og fortælle
hvordan geden bør barberes uden at blocke
andre.
Søndagen stod på delegat møde, hvor manden med stokken og Iron Man, er dem der
har magten! De få rå tilbage, stod sammen og
reflekterede over weekendens hændelser, og
hvilken fantastisk oplevelse det havde været.
Man må sige at vores mission om at sætte Svendborg på kortet, og promovere NK2010, var
lykkedes til fulde. Man kan for eksempel bare
tage et kig, på vores Facebook NK2010 gruppe,
som i løbet af et døgn steg med 134 bekræftede
deltagere, og tallet er stadigt stigende. Så hvad
er der tilbage at sige om FK2010 andet end:
Been there, done that, got the T-shirt and
I’m definitely going again! Vi ses på NK2010.
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Marts

Februar

Juni
1 M

1 M

2 T

2 T Jens Christian Møller

3 O

3 O

4 T

4 T

1 T

Skærtorsdag

5 F

5 F

2 F

Langfredag

2 L

6 L

6 L

3 L

3 S

7 S

7 S

4 S

4 M

8 M

8 M

5 M

5 T

9 T

9 T

6 O

10 O

7 T

Januar
1 F

1 T

April

2 O

Maj

Johan Groth

3 T
4 F

1 L

5 L

Påskedag

2 S

6 S

2. Påskedag

3 M

7 M Steffen Harbo Bech

6 T

4 T

8 T

10 O

7 O

5 O

9 O

11 T

11 T Henrik Bender

8 T

6 T

10 T

8 F

12 F

12 F

9 F

7 F

11 F

9 L

13 L

13 L

10 L

8 L

10 S

14 S

14 S

11 S

9 S

13 S

11 M

15 M

15 M

12 M

10 M

14 M

12 T

16 T

16 T

13 T

11 T

15 T

13 O

17 O

17 O Afdelingsmøde

14 O

12 O

16 O

18 T

18 T

15 T

13 T

15 F

19 F

19 F

16 F

14 F

18 F

16 L

20 L

20 L

17 L

15 L

19 L

21 S

21 S Jakob Friis-Nielsen

18 S

16 S

20 S

18 M

22 M

22 M

19 M

17 M

21 M

19 T

23 T

23 T

20 T

18 T

22 T

24 O

21 O

19 O

23 O

22 T

20 T

23 F

21 F

25 F

24 L

22 L

26 L

14 T

17 S
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Nytårsdag

Carsten Møller

Susanne Schou
Klaus Rosenbøl

Lone Rasmussen

Jesper Bruun

Teddy Pedersen

Afdelingsmøde

Bo Qvist

Store Bededag

Kr. Himmelfartsdag

12 L

Afdelingsmøde

24 O

21 T

Per Axfort

25 T

25 T

22 F

26 F

26 F

23 L

27 L

27 L

24 S

28 S

28 S

25 S

23 S

Pinsedag

27 S

25 M

29 M

26 M

24 M

2. Pinsedag

28 M

26 T

30 T

27 T

25 T

29 T

27 O

31 O

28 O

26 O

30 O

28 T

29 T

27 T

29 F

30 F

FK
2010

København

Afdelingsmøde

Store Bededag

28 F

30 L

29 L

31 S

30 S
31 M

Afdelingsmøde

EC
2010
Århus

Mikkeline Hansen
Mikkeline Hansen

Afdelingsmøde

17 T

20 O

Puk Quist-Nielsen

Grundlovsdag
Grundlovsdag

24 T

Henrik Dalegaard

September

December

Juli
1 O
1 T
2 F

2 T
Allan Holmbech

August

3 L

Oktober
Mogens Pedersen

3 F

1 F

4 L

2 L

5 S

3 S

4 S

1 S

5 M

2 M

6 M

4 M

6 T

3 T

7 T

5 T

7 O

4 O

8 O

6 O

8 T

5 T

9 T

7 T

Anne Louise Rasmussen

9 F

6 F

10 F

10 L

7 L

11 L

11 S

8 S

12 M

Henrik Nielsen

Jens Storm

12 S

9 M Helle Christoffersen 13 M Anders Søndergaard

13 T

10 T

14 O

11 O

15 O

15 T

12 T

16 T

16 F

13 F

17 L

Bent Rasmussen

Jan Pedersen

Lars Juel

Kristopher Larsen

14 T

17 F

Afdelingsmøde

NK
2010

Svendborg

Peter Kierans

Christian Petersen

2 T

Gitte Tindbæk

3 F

Lars Jyde

4 L
5 S

1 M
2 T
3 O
4 T

6 M
Michael Jakobsen
Torben Hansen

WK
2010
Japan/
Osaka

7 T
8 O
9 T

8 F

5 F

9 L

6 L

11 L

10 S

7 S

12 S

11 M

8 M

13 M

12 T

9 T

14 T

10 O

15 O

11 T

16 T

13 O

Martin Skov

14 T
Kim Denning

November

1 O

10 F

15 F

Claus Albjerg

12 F

17 F

Michael Hansen

13 L

18 L

14 L

18 L

16 L

18 S

15 S

19 S

17 S

14 S

19 S

19 M

16 M

20 M

18 M

15 M

20 M

20 T

17 T

21 T

19 T

21 O

Tue Hauptmann
Afdelingsmøde

Thommas Ludvig

16 T

Elsa Lund-Larsen

21 T

17 O

Marlene Johansen
Afdelingsmøde

22 O

Martin Fischer

Lene Fredeløkke

22 O

20 O
21 T

18 T

23 T

22 F

19 F

24 F

23 L

20 L

25 L

Finn Frost

24 S

21 S

26 S

2. juledag

27 M

25 M

22 M

27 M

28 T

26 T

23 T

28 T

25 O

29 O

27 O

24 O

29 T

26 T

30 T

28 T

30 F

27 F

18 O

Afdelingsmøde

22 T

19 T

23 T

23 F

20 F

24 F

24 L

21 L

Mogens Larsen

25 L

22 S

Michael H Hansen

26 S

25 S

Søren Lisby

26 M

23 M

27 T

24 T

28 O

31 L

Annette Hauge

Liv
LivDyrhauge
Klargaard

Niels Henrik Olsen

Sille Lisby

Jette Marie Kløve

Afdelingsmøde

30 T

29 F

26 F

31 F

Anne Lasthein

30 L

27 L

29 S

Peter Mærsk-Møller

31 S

28 S
29 M

31 T

Henning Jensen

29 O

25 T

Martin Kjær Petersen

28 L

30 M

Pia Andersen

30 T

Juleaftensdag

juledag

Hans PN Pedersen

Nytårsaften
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Næste

Afdelingsmøde
Onsdag 21. april kl. 18.00 – 22.00

Virksomhedsbesøg
Scan Vibro
Her vil Ejerleder Steen Larsen, vise rundt og fortælle om Virksomheden

Innovation og udvikling
Scan-Vibro blev grundlagt i 1949 af Bryde
Westergaard og Jens Nielsen, to innovative
tekniker med en vision om at bruge vibrationsteknologien for procesindustrier. I starten var
firmanavnet Vester Åby Vibrator A/S – og selv
idag er VÅV en del af firmalogoet. Scan-Vibro A/S
er 100% privat ejet.
60% af vores produktion bliver eksporteret,
så vi har store erfaringer med kravene fra
udlandet. Vores brede sortiment af produkter
er kendte for den kompromisløse høje kvalitet
og funktionalitet. Det teknologiske fortrin som
Scan-Vibros løsninger har baseres ikke kun på
vores viden, men lige så meget også på vores
erfaringer.
Ca. 50 medarbejdere deltager i at optimere
maskinerne til de jobs, de skal udføre. Vi ser
nye projekter som en velkommen udfordring.
Erfarne specialister skaber løsninger baseret
på behovet fra vores kunder og vores position
som teknologisk markedsleder. Før en løsning
bliver designet, udfører vi en dybdegående
test på det nye produkt – enten i vores test-

område eller hos kunden. Uanset hvilket
teststed der vælges, sørger vi for at have alle
faktorerne, så den løsning vi bygger er præcis
det, du har behov for.
Det endelige produkt bliver håndteret in-house,
for at sikre den højest mulige kvalitet med den
maksimale grad af fleksibilitet. Vi kalder denne
proces “customer-focused development”.

Fakta om virksomheden
Grundlagt i 1949
Aktieselskabsform
100% privatejet
Ca. 50 medarbejdere
60% af produktionen går til export

HUSK
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Afbud på sædvanlig vis senest
mandag den 19. april kl. 12.00 til ac@jci-svendborg.dk

Nyhedsbrev
Her er lige et par ord fra
styregruppen NK2010
Planlægningen er i fuld gang og der er forskellige ting som falder på plads hele tiden. Styregruppen arbejder godt sammen og kommer
hele tiden fremad mod målet i oktober.
Vi har i marts/april arbejdet benhårdt for at
forberede markedsføring af NK2010 på den
vellykkede forårskonges i København og ”site”
inspection her den 11 april. Med hensyn til FK
i København, fik vi virkelig sat Svendborg på
landkortet, men forud for denne store weekend
var der lagt kræfter i, med markedsføring i stor
stil. Banner, roll-ups, små æsker med fishermen
friends til udlevering, t-shirts o.s.v. – Æsker
skulle samles, så styregruppen mødtes en aften
før FK og hyggede med at samle 400 æsker.
Lidt mange, men det viser bare igen, når vi står
sammen, er vi uovervindelige. Hvad der ellers
blev gjort at aktiviteter under FK skal I nok få
fortalt ved en senere lejlighed.
Site inspection fra direktionen i JCI Denmark gik
rigtigt godt, de ankom til Tved hallen søndag

formiddag ved 9-tiden og så gik det derudaf
til værftet, teatret, hotellet og slut frokost hos
Jeff på restaurant 5. Super dejlig frokost som
høstede mange roser fra direktionen. Stor tak til
Jeff, og tak for sponsoratet.
Hvor er vi nu, og hvad er ”next step”.
Det helt store træk starter nu, der skal søges
sponsorer til vores kongres. Jeg er i fuld gang
med at udarbejde et værktøj til at strukturere
slagsindsatsen. Lars Jyde og Kristopher Larsen
og undertegnede er umiddelbart dem der starter op med dette. Vi vil sætte slagsgrupper ned
som skal arbejde målrettet. Jeg ser frem til at
hele afdelingen er klar til at deltage og bakke
denne del 100% op.
Fondssøgning har Henrik Dalegaard godt gang i,
og det bliver spændende om det lykkedes at få
tilskud fra den gren.
Med ønske om god dag og vi ses hos Scan Vibro
på Onsdag.
Allan Holmbech - Kongresdirektør
“Walk the talk” – tro på sagen
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BESTYRELSEN 2010
Bestyrelsen som er valgt til Junior Chamber 2010 er repræsenteret af følgende personer:
LP
Peter Kierans
peter@kierans.dk

AC
Teddy Pedersen
tp@76208010.dk

SG
Jakob Friis Nielsen
jfn@novocomp.dk

COM/IT
Henning Jensen
henning.jensen@sydfynsmail.dk

MEC/IND
Tue Hauptmann
tuehauptmann@gmail.com

EA
Michael Jakobsen
mj@edelbo.dk

PP
Allan Holmbech
aholmbech@hotmail.com

JCI Svendborgs sponsorer
VINDEBYØRE CAMPING
KPMG
KJAER GROUP
ONEHOUSE
MR.M
REVISIONSGRUPPEN EDELBO
HOTEL SVENDBORG
OSTESPECIALISTEN/VINSPECIALISTEN
SYDBANK
CJC GRUPPEN
TÆPPEMAND.DK
FØTEX
LANDINSPEKTØRERNE
HVENEGAARD A/S

14

SANS OG SAMLING
TÅSINGE KOKILLESTØBERI A/S
SVENDBORG MOTOR CO
ABC FRUGT OG GRØNT
SVENDBORG SPAREKASSE
DELOITTE.
DANSKE BANK
HOME
GULDSMED LAURIDSEN
NICOLINE SKO
ERIK Ø. WULFF REVISION
SVENDBORG MC
MALERFIRMAET MARTIN LARSEN
CARL SØRENSEN

KORTERMANN-IT
TRYK TEAM
DREYER DANBOLIG
AUTOHUSET VESTERGAARD
KNUDSEN & GULDBRANDT PARTNERE
TEGNESTUEN1.DK
TEKTROL ANTI RUST SVENDBORG
ADVOKATERNE CODANHUS
ETRONIC
CLOCK GOLF
BERTEL RASMUSSEN ADVOKATER
JETTES DINER

