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Formandens ord
Tue Hauptmann

tuehauptmann@gmail.com

Kære Alle...
Så er vi i gang igen!!
Vi, bestyrelsen og jeg glæder os til at se jer alle
til afdelingsmøderne her i efteråret, vi håber i har
fundet programmet lige så spændende som os.
Der er dog en ændring i sep. Da Rikke Bekker fra
FAA. desværre må melde afbud.
AC. Sille har selvfølgelig, hurtig og med alle midler
kastet sig ud i at finde et alternativ til denne aften.
Jeg er sikker på at det nok skal lykkes at finde et lige
så godt tilbud.
Valgforsamling
Men det er jo ikke det eneste der skal forgå på
afdelingsmødet i sep. Vi har jo også valgforsamling
til Lokal Præsident og bestyrelsen.
Så hvis nogen af jer, går med tanken om at det
kunne være en udfordring, man kunne tænke sig
at tage op, må i meget gerne give mig besked om
dette inden. I er selvfølgelig også som altid, meget
velkommen til at kontakte mig med spørgsmål.
Skynd jer inden jeg kontakter jer.
Medlemmer af bestyrelsen 2011 der fortsætter i
2012 er Malene Virus Wester, Martin Fischer og
David Pedersen.
Jesper Lock trækker sig fra sin post da
bestyrelsesarbejdet har været meget svært at
forene med arbejdet som Kaptajn langs Vest
Grønlands kyster. Vi håber at Jesper måske på sigt
kan få forenet arbejde og JCI, så vi igen kan få glæde
af hans arbejde i bestyrelsen.

Hvad er vigtigt her i efteråret??
Vi skal have flere gæster og dermed også nye
medlemmer til JCI Svendborg. Nye medlemmer som
kan være med til at sikre JCI Svendborgs fremtid og
tilføre nye idéer, samt masser af energi.
Det er derfor super, super VIGTIGT at vi alle bakker
op om vores afdelingsaftner og som vanligt deltager
aktivt på møderne.
Hvorfor? Fordi dem vi henvender os til kommer
for at få det bedste netværk i Svendborg med
udfordringer, masser af muligheder for uddannelse
og at kunne udvikle sig som gruppe og ikke mindst
individuelt. Her skal vi skal alle yde en smule, men
jeg vil love jer at det kommer tifold igen og ikke
mindst skylder vi bestyrelsen og LP 2012, at de får
det bedste afsæt for deres arbejde.
Det bedste afsæt for en ny bestyrelse er nu engang
en go’ flok aktive og engagerede medlemmer.
Glæder mig til at se jer på onsdag og resten af
efteråret 2011.
Bedste hilsner fra
Tue Hauptmann

Sanne Hessel trækker sig også fra sin post, dog ikke
fordi det ikke kan forenes med hundetræningen,
men fordi Sanne har besluttet sig til at stille op som
kandidat til LP posten.
Gå ikke glip af Sannes indlæg om sit LP kandidatur,
lige her i Young Leaders.
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Sannes side
De der har snakket lidt med mig under afdelingsaftnerne, til festerne eller var med da jeg
fik lov at fortælle om dyreadfærd og indlæringspsykologi ved, at jeg gerne drager mange
paralleller mellem menneske- og dyreverdenen. Min verden er set gennem briller, der hele
tiden tænker straf, forstærkning og evolution. Dette gør sig også gældende, da jeg med Tue i
telefonen reflekterer over hvordan jeg blev kandidat til formand for JCI næste år.
Under piratfesten, i mit eget trygge hjem, bliver jeg
lokket i en fælde af den kære formand. Da først jeg
slapper helt af, sætter Tue sit angreb ind; kunne
jeg tænke mig at stille op som formandskandidat
næste år? Jeg forsøger naturligvis at kæmpe mig
ud af fælden, men den snedige formand jager i flok,
og pludselig finder jeg mig selv omringet af både
forlovede og andre medlemmer, der presser mig.
Sandheden er dog, at efter idéen bundfældede sig,
begyndte jeg at synes det var en interessant tanke.
JCI byder på mange spændende og udfordrende
muligheder, og disse håber jeg vi kan få udbredt
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til en masse unge i Svendborg. Vores afdeling får
tilbagegang de næste par år, idet en stor andel af
medlemmer snart bliver seniorer, og nogle har valgt
JCI fra og andre har valgt familien og små børn til.
Uden friskt blod uddør vores genmasse, og derfor
har JCI Svendborg brug for gæster, der ikke kun kan
bidrage til JCI, men som vi også kan tilføre noget til
Bestyrelsen og MEC arbejder netop nu på at finde
ud af hvordan vi kan oplyse hvem vi er og hvad vi er.
Har I idéer til hvordan vi gør potentielle medlemmer
interesseret i JCI eller har I gæster I tror passer ind i,
så tal med mig eller Tue.

Næste

Afdelingsmøde
Onsdag 17. august i Rådhusets kantine

Program
ca. 18:00 – 19:00
Vi spiser Sushi i Rådhusets kantine
på 3. Sal, Indgang C bag Borgerservicebutikken, via Ramsherred.
Kom præcist 17:55 – 18:02 (pga. Alarm på dørene)
Medbring 150 kr. Kontant til betaling for sushi.
Vi sigter på at få fremvist kreationer på sushi af japansk sushi-kok fra Sushinu

ca. 19:00 – 20.30:
Oplæg om kommunen som virksomhed ved Tim Jeppesen, direktør for kultur, Plan og Erhverv.
Der vil være god tid til at stille spørgsmål.
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Det sker i efteråret 2011
August
Virksomhedsbesøg på Svendborg kommune og Sushi kursus
Svendborg kommune - nærmere info følger...

September
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HotelÆ
Svendborg
Oktober
Jon Kiær Nielsen besøger os med lidt arbejdsglæde
Hotel Svendborg

November
Kina - vi får større viden omkring Kina.
Hotel Svendborg

December
Julefrokost
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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

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
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