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Bestyrelsesmøder afholdes torsdagen inden afdelingsmøde
kl. 19.30 - 22.00.
Afbud meldes til formanden senest 7 dage før afholdelse.

Afdelingsmøder
Afdelingsmøder afholdes hver 3. onsdag i måneden kl. 18.00 - 22.00.
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Formandens ord
Tue Hauptmann

tuehauptmann@gmail.com

Kære Alle...
Så nåede jeg til formandens ord nr. 13. og dermed
også slutningen af mit formandsår.
Et år der har budt på masser af oplevelser og
udfordringer af alle slags, store og små, gode
og faktisk ikke nogen dårlige, for alle er endt ud
positivt... fantastisk!
Personligt er den største og bedste oplevelse
selvfølgelig at jeg er blevet gift med min dejlige
kone Cecilie. Og så vil jeg gerne lige benytte
lejligheden til endnu en gang at takke for gaver,
blomster, fremmødte ved vielsen, samt utroligt
mange pæne ord og tilkendegivelser, tusind tak.
JCI Svendborg og resten af JCI, har også været fyldt
med udfordringer og masser af gode oplevelser
Efter et turbulent og tumultarisk 2010 føler jeg at vi
sammen har fået samlet vores lokale foreningen.
Ved at være vedholdende, tro på sagen og bygge
videre på de mange gode hensigter og resourcer der
stadig var i afdelingen trods problemer - og jeg føler
at vi nu er kommet ud på den anden side.
Men jeg må jo nok erkende at man ikke skal underkende vigtigheden af at der hele tiden kommer
nye og friske kræfter ind i foreningen, som kan
stille spørgsmål til måden vi gør tingene på og ikke
mindst sparke r.. på os gamle JCI’er. For når det
sker skal jeg da lige love for at der kommer gang
i tingene. En sand fornøjelse at følge og deltage i
Projekt Jule Hjælp, som i den grad er blevet trukket
af et af vores helt nye medlemmer, Katja Jepsen,
godt gået!

familier i Svendborg. Og så er der jo lige den
sidegevinst at man nu skal være helt utrolig blind
og døv, for ikke at have hørt eller set noget om JCI
Svendborg på nuværende tidspunkt.
Jeg er meget spændt på at høre om dette er en god
hjælp til arbejde med medlemsrekruttering som
Martin Skov står i spidsen for i 2012. ....men husk
at Martin og Jule Hjælp ikke gør det alene, det er
utroligt vigtigt at vi alle virker som ambassadører
for JCI og hjælper med at sprede det gode budskab.
På forhånd tak for hjælpen.
Glæder mig rigtigt meget til at se jer hos Sanne på
onsdag den 14. dec. Til en omgang julehygge med
gløgg og ikke mindst æbleskiver.
Men da jeg ved at der er nogle stykker der er
så uheldige ikke at kunne komme benytter jeg
lige lejligheden her til at sige tusind tak for et
forrygende år og ønske jer alle en glædelig jul samt
et godt nytår.
Bedste hilsner fra
Tue Hauptmann

En del har allerede haft en vagt i Super Best, andre
har skrevet artikler og andre igen har været rundt i
byen og hænge plakater op. Alt sammen med det
resultat at varerne vælter ned i vognen i Super Best
og at vi allerede nu kan sige at det er succes og med
sikkerhed kan hjælpe flere end 17 trængte børne-
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Næste

Afdelingsmøde
Onsdag 14. december

hos Sanne Hessel

18.00 - ?
Vi hygger med julegløgg og æbleskiver, og
afslutter året på bedste vis. Mon ikke formanden siger et par ord - og måske er der
andre der har lyst til at sprede lidt glæde
ved at fortælle om et godt projekt eller en
god oplevelse.
Vi ses til en hyggelig aften.
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Sanne Hessel
Kongebakken 3· 5700 Svendborg

Projekt Julehjælp
nu også i Svendborg
Det var i sidste øjeblik at Projekt Julehjælp blev en realitet i Svendborg. Da
Projekt Julehjælp for første gang blev præsenteret ved afdelingsmødet i
Oktober, var planlægningen af projektet allerede 2 måneder bagud. Men nu
er det jo heldigvis sådan, at ikke alle afdelinger behøves at være så lang tid
om så lidt…
Ved afdelingsmøde i november var det kun basiselementer for projektet, der var
på plads; hvilket varehus vi skulle samarbejde med samt hvilke 2 organisationer, vi ville donere til. Med 9 dage til forventet kick-off, var projektet langt fra
køreklart. Der manglede sponsorer til, og udarbejdelse af markedsføringsmateriale, ansøgning til politiet om raslebøsser, vagtplan, pr/presse, regnskab samt
helt generelle ting som strategi og målsætning. Med stor opbakning fra JCI’s
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egne medlemmer, var der allerede én udfordring mindre inden afdelingsmødet
var slut, da størstedelen af alle sponsorkroner til markedsføringsmaterialet
blev fundet der.
Det var med store smil at Kristian, Sanne, David og jeg delte de første flyers
ud vedr. Projekt Julehjælp i SuperBest ved kick-off d. 25. november. Vi blev
taget rigtig godt imod – og faktisk var der allerede doneret en pose Bridge
Blanding inden projektets start – så kunne det jo kun blive en succes. Ligeledes
var projektet omtalt i Fyns Amts Avis på dagen. Siden da er det også blevet til
et indslag i TV2Fyn, spots i Radio Diablo, artikel i Ugeavisen Svendborg samt
interview af journaliststuderende fra Syddansk Universitet.
Som udgangspunkt var det projektets mål alene at donere madvarer til trængte
børnefamilier i Svendborg Kommune. Men som altid, er der heldigvis initiativrige folk med gode ideer. Sådan gik det også her – her var det bare inden for
JCI’s egne rækker – en JCI senior. Han ringede og donerede en fuldtankede Kia
Ceed Stationscar i 5 dage henover julen til én familie, hvilket jeg tog imod med
stor glæde. Her blev udgangspunktet for sponsorgaver skabt.
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Det har været fedt at opleve hvor stor opbakning Svendborg Erhvervsliv har
givet projektet og JCI. I øjeblikket er vi oppe på 24 sponsorer, hvoraf 9 bidrager
med kontante sponsorater og 15 bidrager med sponsorerede gaver, gratis
annoncer og rabat ved trykning. Det skal understreges at uden dem, havde
projektet ikke kunne lade sig gøre – uanset antallet af arbejdstimer.
I skrivende stund (hvor projektet har kørt i 1 ½ uge) er resultatet for JCI Julehjælp, at der er indsamlet for 12.500 kr. madvarer, hvilket svarer til at 17 trængte
børnefamilier får en dejlig julepose fyldt af madvarer, legetøj og diverse gavekort. Min forventning er, at vi når op på (over) 30 juleposer.
Når der d. 18. december uddeles juleposer, vil jeg være stolt; ikke kun over den
præstation, jeg selv har ydet, men også over at være en del af JCI, Svendborg.
Det der er præsteret i Projekt Julehjælp 2011, er rigtig godt gået!
En stor tak til alle der har gjort en indsats – stor som lille.
/
Projektleder JCI Julehjælp
Katja Jepsen

TV2-FYN - http://www.tv2fyn.dk/article/328940:Alternativ-julehjaelp
UGEAVISEN - http://www.e-pages.dk/ugeavisensvendborg/88/22
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Første weekend i oktober var jeg til min første kongres. Jeg har hørt
meget om de tidligere kongresser, og havde høje forhåbninger til
weekenden.

Den svendborgensiske delegation kan jeg ikke klage over, men en særlig
tak til Tue for en grundig introduktion til JCI, LP-arbejdet og for at introducere mig for nøglepersoner. For mig var kongressen en god mulighed
for at møde og netværke med de kommende LP’ere, hvoraf 2/3 var piger
- sejt! Gad vide om vi vil se det afspejlet i de næste år i direktionen?
Tillykke til fx vores “nabo” Eva fra JCI Odense, som er vores regionsformand næste år.
Det første der slog mig på kongres - næst efter de mange jydske dialekter,
talt i meget høj fart - var følelsen af fællesskab. Alene at være JCI’er
gjorde, at jeg overalt havde et tilhørsforhold, selvom jeg ikke kendte
særligt mange på forhånd.
Til delegeret forsamling, hvor direktionen og formændende diskuterer
og træffer beslutninger, blev jeg virkelig påvirket over hvor sober og opmuntrende tonen var. Beslutninger der var forberedt og lobbyet for blev
truffet i et højt tempo, med formalia og stemmestokke som redskab.
Vores nationale præsident, Jon Kjær, som vi mødte til afdelingsaftenen,
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holdt diskussionerne korte og præcise, og var også i stand til at lette
stemningen med sit gode humør og gode humor, samtidig med at alle
formalia blev overholdt.
JCI består af frivilligt arbejde, hvor afkasten er høj, men ikke udbetales
i kroner og ører. Gad vide hvad der ville ske hvis vi fjernede alle ministerbiler, pensioner og høje lønninger i folketinget; ville man så være
efterladt med handlekraftige (unge) mennesker, der ønsker at tage
ansvar og gøre en positiv forskel for
sig selv og andre i samfundet? Jeg vil gerne invitere Christiansborg (og
alle andre der har lyst) på virksomhedsbesøg til delegeret forsamling
på FK 2012!
Gennem kongressen talte vi meget om medlemstilgang, som også er
relevant for vores afdeling over de næste par år. Jeg vil gerne opsummere nogle af de foreslag, jeg tror vores afdeling kan have glæde af.
• Mit indtryk er, at glæden ved JCI er tilbage i Svendborg, og at vi måske
kan udvide vores medlemsaftener med nogle af de projekter JCI tilbyder. Mit forslag er, at eventuelle projekter skydes hurtigt af over fx
3-4 måneder, så vi ikke kører trætte i et projekt. Samtidig giver det en
ikke-gå-glip-af-effekt, som gør at medlemmer gerne vil møde op til
vores møder, så de kan holde sig orienteret.
• Laver vi projekter, så skal vi være gode til at involvere pressen og evt.
kommunen. Det vil give os god omtale, samt gøre opmærksom på
“hvad er JCI?”.
• JCI er en fantastisk mulighed for - særligt i disse sparetider, hvor
mange ikke længere får tilbudt videreuddannelse gennem deres arbejde - at lære færdigheder, så som konflikthåndtering, netværk, demokrati og præsentationsteknik, for bare at nævne nogle få eksempler. Jeg
tror alle tidligere (og nuværende) formænd, bestyrelsesmedlemmer,
kongresdeltagere og forhåbentlig medlemmer føler, at JCI har tilføjet
noget positivt til dem- Laver vi projekter, skal vi have i baghovedet, at
de mennesker vi berører kan være interesseret i JCI, eller kende nogen
der kan have lige så meget glæde af JCI, som resten af medlemmerne
har.
Hermed ikke sagt, at vi skal lave mange projekter eller overhovedet
nogle projekter, hvis ikke medlemmerne har lyst. Dog er der muligheder og midler i JCI, som vi nu ikke udnytter... OG lige nu har vi også
godt gang i Projekt Julehjælp!

Jeg vil gerne invitere
Christiansborg (og alle
andre der har lyst) på
virksomhedsbesøg til
delegeret forsamling
på FK 2012!

Med venlig hilsen
Sanne
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TEAM BARNELEG

- Sundhed flytter bjerge

Vi har
brug for
flere
hænder!
Sundhed flytter bjerge

ja

Team Barneleg laver forskellige arrangementer igennem året hvor vi
samler penge ind for at hjælpe syge børn som er indlagt. Overskuddet går
ubeskåret til børneafdelingen H.C. Andersens hospital OUH.
Flere arrangementer er allerede kørt i hus. Et
24 timers maratonspinning, en dag med Jørgen
Leth og Dennis Ritter i Scala Biografen i Svendborg, cykelløbet ”La Marmotte” og et stort
gadeløb og koncert i Svendborg, med adskillige
kendte ryttere til start.
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Overskuddet fra arrangementerne er allerede
afleveret på hospitalet til stor glæde for de
indlagte børn. Spil, udstyr og oplevelser er velkomne, når man til tider må ligge fjernt fra far
og mor for at blive rask.

Team Barneleg er en velgørenhedsforening
med passion for sundhed i legen. Hovedmålet
er via cykeloplevelser, koncerter, foredrag og
leg, at samle penge ind, for at gøre livet sjovere
for syge børn, på H.C. Andersens Børnehospital i
Odense. Vi skelner ikke mellem, hvilke sygdomme
de indlagte børn har, men hjælper bredt.
Afsavnet er ens.
Team Barneleg har støtte fra flere kendte
kunstnere, medie-folk, politikere, sportsfolk og
de største af den danske cykelelite.

Hvis du også træder til, vil din hjælp blive værdsat og omsat til livsbekræftende leg. Om du bor i Bagenkop,
Sønderborg eller Bogense, så er H.C. Andersens Børnehospital det hospital der tager sig af de børn der
bliver indlagt I hele region syd. Er det et barn fra Middelfart eller Tønder, så går Team Barnelegs penge,
gaver eller oplevelse også til det barn om pengene er indsamlet i Kolding, Odense eller Svendborg. Vi
tænker hele regionen, hele landet.
Når vi hjælper børn har vi ingen grænser - husk det!
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Det kan ramme
os alle
Team Barneleg arrangerer Indoor Cycling event
d. 17. december 2011, kl. 10-14
på Oure Sport & Performance
og du har en unik mulighed for at være med!
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Arrangementet er til fordel for de indlagte børn, på H. C Andersen børnehospital, hele overskuddet går til at forsøde deres hverdag.
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y
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Som barn er det en stor belastning at være indlagt, og dermed væk fra
hverdagen, i længere tid. Disse børn lider et stort afsavn, både af familie,
kammerater i det hele taget begrænsninger i leg. Vi ønsker i Team Barneleg at
hjælpe de børn, hvor sygdom har sat dagsordnen. Det gør vi ved at samle
penge ind, til spil, aktiviteter, legetøj og ikke mindst, at give oplevelser
– og dette kan du blive en del af.
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I vores kamp for dette projekt har vi brug for al den støtte vi kan få,
også fra dig. Til arrangementet har du muligheden for at sponsorere et
eller flere cykelhold.
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Sponsoratet består af kilometerpenge og du skal sponsorere
min. 10 kr. pr. kilometer – og vi forventer at rytterne max kører 30 km/t.

Billede
rf

Dvs. sponsorerer du:
4 timer, kommer du max af med kr. 1.200
Kontakt Sille Lisby - 30 54 14 08 // post@tegnestuen1.dk
hvis du vil gøre en forskel eller høre mere om projektet

SOM SPONSOR FÅR DU:
- Reklame ved en af cyklerne.
- Reklame på diverse PR materialer omkring denne event. (plakater, flyers osv.)
- Navn eller firma nævnt på hjemmesiden teambarneleg.dk
- Alle sponsorers logoer kører på storskærm under arrangementet
ovenover rytterne og med front mod publikum
- Alle sponsorater over kr. 500 er fradragsberettiget
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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

TEGNESTUEN1.DK

BESTYRELSEN 2011

