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Formandens ord
Tue Hauptmann

tuehauptmann@gmail.com

Kære Alle...
Efter en lang kold vinter findes der ikke noget
bedre end forår, hvilket man i den grad må sige er
over os i disse dage.
Længere dage, sol, fugle kvidder og nye skyd på
træer og buske, det hele gør bare at man bliver i
godt humør og får masser af energi.
Jeg håber i vil bruge lidt af det i vores afdeling, jeg
kan i hvert fald uden tøven sige at bestyrelsen og
jeg har tænkt os at bruge en del af det ny vundne
humør og energi i afdelingen.
Vi havde et rigtigt godt bestyrelses møde i
torsdags, hvor vi havde en masse ideer oppe
og vende. Resultatet blev at vi fik lagt en linje i
efterårsprogrammet, med udgangspunkt i de
gode og konstruktive svar fra generalforsamlingen,
hvilket gør at vi kan have programmet klar inden
sommerferie.
Vi fik snakket om hvor og hvordan sommerfesten
kan forgå. Sanne har skyndt sig hjem for at få lavet
noget klar så vi kan få ideen solgt og forhåbentligt
få et par stykker til at melde sig frivilligt til et
festudvalg.
Sidst men ikke mindst, fik vi nogle at de forslag
og ideer i har givet os, med ind i det sidste af
forårsprogrammet.
Dette betyder at Rikke Bekker fra FAA er blevet
rykket til efteråret, for at vi får lidt mere tid til
netværk og ro til at få det fulde udbytte af Sannes
foredrag om motivation på onsdag.
Og så var vi jo 9 der var af sted på forårskongres,
endnu en gang en super fed oplevelse, som jeg
kun kan anbefale.
Så grib chancen til efteråret, Nationalkongres i
Holstebro 7 – 9. okt. og World Congress in Brussels
1 – 5. nov.

Det var jo så også første gang at jeg skulle hæve
stemmestokken for vores lokale afdeling til
delegeret forsamling, noget jeg føler et stort
ansvar og glæde overfor, at I har givet mig
muligheden for.
Som nævnt på generalforsamlingen havde vi fra
Svendborg et forslag med vedr. studierabat. Noget
der skulle vise sig at blive noget af en udfordring
hvis det skulle lykkes at komme igennem med.
Direktionen havde på forhånd anbefalet et nej,
hvilket selvfølgelig påvirker kraftigt, faktisk var alle
imod.
En kanon udfordring at springe på podiet og
argumentere for sin syge moster når man har
100% modvind.
Og resultatet, ja ikke overraskende et nej, der var
dog tre afdelinger der undlod at stemme.
Det positive resultat der kom ud af det. Jeg blev
en erfaring rigere og der blev gjort opmærksom
på at der er en studierabat, hvilket stort set ingen
var klar over inden vi kom med forslaget om en
udvidet studierabat. Så bestemt ikke spildt.
Når jeg nu lige har rundet det med erfaring, så vil
jeg lige minde om, at vi har valg til ny formand for
vores afdeling til september.
Noget der giver rig mulighed for at få erfaring. Jeg
mener at alle bør overveje at gribe muligheden, for
at få en super udfordring med masser af læring og
netværk. Tænk over det og spørg gerne.
Jeg glæder mig til at få endnu en hyggelig,
spændende og lærerig aften sammen med så jer
på onsdag.
Og til jer der desværre ikke har mulighed for at
deltage onsdag, vil jeg benytte lejligheden til at
ønske jer og familie en rigtig god påske.
Bedste hilsner fra
Tue Hauptmann
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REFERAT FRA AFDELINGSMØDE
16.03.2011

Efter spisning fortrak vi til vores tildelte lokaler
på Hotel Svendborg, hvor formand Tue Hauptmann bød velkommen, og gav en almen orientering, herunder gennemgik aftenens program.

Formanden rundede af
Efter mødets afslutning samledes dem der
skulle afsted til forårs kongres og fik det sidste
på plads.

Generalforsamling:
Ved den ordinære generalforsamling var der
ikke et tilstrækkeligt fremmøde til gennemførelse, som følge deraf blev her afholdt en ekstraordinær generalforsamling, uden yderligere
bemærkninger.

Der deltog 3 observatører 1 ved Jette Kløve
og 2 ved Lars Jyde, vi håber at se jer igen.

Peter Richter:
Ordet blev efterfølgende givet til aftenens foredragsholder, erhvervspsykolog Peter Richter.
Peter fortalte først lidt om sig selv, sin baggrund,
uddannelse og sit firma.
Efterfølgende drejede Peters indlæg sig om
feed-back og feed-backkultur, eller med andre
ord:
”Hvordan får man sagt det ubehagelige uden at
det bliver ubehageligt”.
I det daglige arbejde er feed-back en praktisk,
hvis man ønsker at udvikle sig selv, sin virksomhed og sine medarbejdere, men hvordan gør
man, risikoen, for at det modtages dårligt er
altid til stede. Med udgangspunkt i deltagernes
egne oplevelser blev forskellige metoder forklaret og drøftet, herunder girafmetoden og ros-risros, samt vigtigheden af at enhver form for kritik
er både konstruktiv og konkret, således at den
er brugbar for modtageren.
Det at give feedback til sine chefer, og hvordan
man bærer sig ad med det blev også berørt.
Slutteligt rundedes af med kropsprog og intimsfære, da den nonverbale kommunikation er en
meget stor del af enhver form for interaktion
mennesker imellem, samt noget man måske
ikke altid er tilstrækkeligt bevidst om.
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/Jesper Lock

Næste

Afdelingsmøde
Onsdag 20. april kl. 18.00
Hotel Svendborg

Vi mødes på Hotel Svendborg kl. 18.00
til fælles spisning
Kl. 19.00 – 19.20
vil Michael W Hansen Executive Vice President Programs, fortælle om programområder
indenfor JCI DK. 20 min jeg mener er givet rigtigt godt ud, da vi fra bestyrelsen i år og sidste
år ikke har været for gode til at informere her.
Kl. 19.40 –
Sanne Hessel holder et foredrag om motivation.
Et spændende foredrag som jeg mener vi skal
glæde os rigtigt meget til. Super sejt at vi har en
i afdelingen der stiller op og giver noget til os
alle sammen.
Så kom frisk på onsdag og vær med til at skabe
rammen om en fed aften hvor vi kan få noget
så fantastisk som motivation med hjem til påskeferien, hva’ mere kan man forlange.
Sanne styrer pauser, men har lovet at der nok
skal blive tid til netværk og løs snak.
Aftenen slutter kl. 22.00
Hvis i ønsker at tage gæst eller gæster med er
de mere end velkommen, bare husk at melde
til mig inden mandag middag hvem og hvor
mange.

HUSK

HVIS du skulle være så uheldig ikke at kunne deltage denne aften,
SÅ HUSK at melde afbud senest mandag den 18. april kl. 12.00
til ac@jci-svendborg.dk
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Dear all

If you are registered on our Facebook page, you already saw
our website for the World Congress in Brussels is finally on line
- www.jciwc2011.be.
So this is from now possible to register for the world congress
in Brussels in November 2011

PROGRAM
Overview

Valérie, Peggy, Wim, Byron and I are very pleased to
invite you to this wonderful JCI worldwide event and we will
be very happy to welcome you !

Tuesday 1/11
• Opening Ceremony
• Get Acquainted Party (GAP, @ Brussels Event Brewery)

We also take the opportunity to give you some important
practical information
- Price : early bird fee is 325€ until 30/04/2011 –
registration page : http://www.jciwc2011.be/registration

Wednesday 2/11
• General Assembly (GA), trainings and tradeshow
• Ten Outstanding Young Persons (TOYP)
• European Nights (France, Switzerland, Germany)

- Arrival : 2 airports (Brussels and Charleroi South) and 1 big
train station for fast trains (Brussels South)

Thursday 3/11
• General Assembly, trainings and tradeshow
• Creative Young Entrepreneur Award (CYEA)
• Global Village (@ Brussels Event Brewery)

- Location for hotels : we recommend to choose an hotel in the
city center around the Place Rogier – more info about the website with various prices possibilities according to your budget
http://www.jciwc2011.be/accomodation –
metro station : Rogier or train station : Brussels North
- Location for venues : the congress will occur at the
Brussels Expo - http://www.brusselsexpo.be/EXEN/site/indexvis.aspx metro station : Heysel – 30’ from Place Rogier
- Country manager : if you have any question, we have appointed per country a single point of contact – name to be
found on our website http://www.jciwc2011.be/countrymanagers
If you plan to travel around Belgium, don’t hesitate to ask for
good tips and plans
See you very soon in Tarragona or one of the Zone conference
(Bamako, Manila, Curaçao) or in Brussels
We are looking forward to see you !
Best regards,
Audrey Taverna - General Secretary - COC for World Congress
2011 in Brussels
mobile : + 32 473 865 462
e-mail : audrey.taverna@jciwc2011.be
web site : www.jciwc2011.be
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Foreløbige

Friday 4/11
• General Assembly, trainings and tradeshow
• Award ceremony
• Japan Night and The Netherlands Night
Saturday 5/11
• Gala

JCI Svendborg har foreløbig 3 der forventer at deltage
(Tue Hauptmann, Allan Holmbech og Jesper Lock)

// David

Glimt

fra kongres
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BESTYRELSEN 2011
Bestyrelsen som er valgt til Junior Chamber 2011 er repræsenteret af følgende personer:
LP
Tue Hauptmann
tuehauptmann@gmail.com

AC
Sille Lisby
post@tegnestuen1.dk

IND
David Pedersen
danipedersendk@yahoo.dk

COM
Martin Fischer
martin.fischer@svendborg.dk

PP
Peter Kierans
peter@kierans.dk

EA
Malene Wester
malenejohannsen@hotmail.com

MEC
Jesper Lock - jesperlockdk@gmail.com
Sanne Hessel - sanne@dyreterapeut.dk
SG
Martin Fischer - martin.fischer@svendborg.dk
Tue Hauptmann - tuehauptmann@gmail.com

JCI Svendborgs sponsorer
ABC FRUGT OG GRØNT
NICOLINE SKO
GULDSMED LAURIDSEN
KPMG
OSTESPECIALISTEN/VINSPECIALISTEN
HOTEL SVENDBORG
SKOUSEN
FØTEX
ETRONIC
TRYK TEAM
REVISIONSGRUPPEN EDELBO
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SVENDBORG SPAREKASSE
VINDEBYØRE CAMPING
KJAER GROUP
MR.M
DELOITTE.
KNUDSEN & GULDBRANDT PARTNERE
SVENDBORG MC
CARL SØRENSEN
KORTERMANN-IT
ONEHOUSE
BERTEL RASMUSSEN ADVOKATER

DYREADFÆRDSTERAP. SANNE HESSEL
POLYVISION
SYDBANK
TÆPPEMAND.DK
AUTOHUSET VESTERGAARD
TEGNESTUEN1.DK
TEKTROL ANTI RUST SVENDBORG
DANSK REVISION
ADVOKATERNE CODANHUS

