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Formandens ord
Tue Hauptmann

tuehauptmann@gmail.com

Kære Alle...
Så fik vi næsten overstået
generalforsamling 2011!!!
Da vi ikke var nok beslutningsdygtige til den
ordinære generalforsamling, er vi nød til at
snuppe en mere.
Jeg må erkende, at jeg var en smule trist først
på aftenen, men det blev heldigvis afløst af
optimisme, da vi kom i gang med aftenens
program.
Alle deltog aktivt med spørgsmål og kommentarer, som gav en livlig debat og diskussion, tak for det!
Den afsluttende debat, som tog udgangspunkt
i 3 konkrete spørgsmål om hvad vi gerne vil
i afdelingen, har givet bestyrelsen et godt
billede af afdelingen, samt et fornuftigt stykke
værktøj at arbejde videre med.

Så kom frisk!! Mød op på onsdag og få
spændende oplæg og foredrag, plus
muligheden for at være med til at præge din
afdeling.
Det er kun ved at deltage aktivt og konstruktivt, at vi sammen og hver for sig, kan
udvikle, forbedre os selv og afdelingen.
Jeg glæder mig til at se jer alle på onsdag.
Bedste hilsner fra
Tue Hauptmann

Vi glæder os til at give vores konklusion, efter
at have arbejdet med alle de gode idéer,
kommentarer og forslag i er kommet med.
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REFERAT FRA SIDSTE AFDELINGSMØDE
Ikke nok til at være beslutningsdygtige. Ref sendes ud, og næste gang vedtages
det, såfremt ingen har indsigelser.
1) Michael
2) Afsagt af Tue:
- Året var både elsket og hadet
- Dårlig økonomi
- Redning fra Århus Leadership
(deltager næste gang)
- National kongres: Fejl i styregruppen. Tidligere
i forløbet skulle ledelsen have involveret/afstemt forventninger med afdelingen.
- God kongres, men underskud.
- Afdelingen har manglet mulighed for at
afdelingen kunne evaluere
- Julefrokost arrangeret af Teddy - var god!
3) Henning: Regnskab NK
- JCI svendborg forventede og budgeterede
med 250 tilmeldte
- JCI DK -II- 450
- Derfor måtte arrangementet ud af fx Borgerforeningen, hvilket gav ekstra udgifter, fx til
busser.
- Desværre ikke tilmelding fra enkelte afdelinger
- 220 tilmeldte, og ingen billetter solgt til foredrag i Tved Hallen
- 2 x budgetrunde inden NK minimerede underskuddet
- Hotel ville bookes allerede i marts, derfor ekstraregning til ubrugte værelser, som Allan forhandlede fra 80.000 -> 28.000
- Resultat: -52213 -> færre tilmeldte, færre sponsorater
Teddy: Roser for resultatet, deltagerne kunne ikke
mærke det slid/pres/økonomiske udfordringer der
lå bag
Allan: Landsmedlemstallet er dalende, derfor bør
forventningen til deltagerne også afstemmes.
Kim: Få kan være stolte af deres arbejde, da ikke
alle der stemte for bakkede op
Lars: Bør informere Vejle om ovenstående problemer
Henning: Foreslår max antal, fx 250, så planlægning gøre lettere. Derefter kan flere sandsynligvis godt stadig deltage.
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Tue: Kontrakt for kongress bør opdateres, da
den er lavet til 15-2000 medlemmer, hvilket ikke
er tilfældet nu.
Regnskab årsrapport
Michael fremlægger.
Michael: flere juniorer er blevet til seniorer
Nickolaj: Folderen koster 8.000 at producere, vil
gerne give tilbud på at lave det billigere
(Formanden har efterfølgende sendt rettelse ud
vedr. prisen på medlemsfolder/ red.)
Kim: Overdragelsesmiddagen kan spares ved at
afholde den privat
Teddy: Opsumerer at gælden er væk efter et år
4) Carsten Møller og Johan Groth genvælges
5) Uforandret
6) Gennemgået under 3
7) Intet
8) Tue: Organisationsplanen udsendes til alle.
Nyborg åbner ny afdeling, og beder om hjælp.
Allan afslår, og vil fokuserer energi på egen afdeling. Evt. kan de deltage i Svbg. for at lære konceptet at kende. Diskussion om hvorvidt JCI bør
åbne nye, eller fokusere på nuværende grupper.
9) Nickolaj: Ny hjemmeside. Under NK kostede
en hjemmeside 10.000, selvom NS tilbød at lave
den gratis. Vil gerne lave oplæg til ny hjemmeside, med intranet og mange muligheder.
Sanne: Bruge hinanden og vores netværk
bedre, evt. via mails eller til møderne skal det
lægges ud til folk, hvad vi mangler hjælp til.

Med venlig hilsen
Sanne

Næste

Afdelingsmøde
Onsdag 16. marts kl. 18.00
Hotel Svendborg

Kære Alle
Bestyrelsen og jeg glæder os til et rigtigt stort fremmøde og efter opfordring fra Pia kommer
erhvervspsykolog og hypnotisør Peter Richter og holder et spændende foredrag.

Programmet for aftenen
Kl. 18.00 på hotellet til spisning.

Kl. 19.15 Foredrag med Peter Ricther

Kl. 18.45 Michael W Hansen, Executive Vice
President Programs kommer og fortæller om
programområderne inden for JCI DK.

Kl. 21.30 Vækstgruppen og konklusion på
svarene fra sidste møde.
Kl. 22.00 Tak for i aften

Kl. 19.00 Generalforsamling. Med ekstra turbo,
så håber i har læst!

Jeg glæder mig til at se jer.
Bedste hilsner Tue

HUSK

HVIS du skulle være så uheldig ikke at kunne deltage denne aften,
SÅ HUSK at melde afbud senest mandag den 14. marts kl. 12.00
til ac@jci-svendborg.dk
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Fremtidsfabrikken Sydfyn inviterer
Er du en kreativ entreprenør?
Så vil vi gerne invitere dig til brainstorming-møde

Tør du flyve lidt højere?

– det gælder både, hvis du er nystartet, og hvis du har været i gang i flere år
Kom og vær med til at gøre Fremtidsfabrikken relevant for udviklingen af din
virksomhed. Vores aktiviteter skal gerne inspirere, understøtte og udfordre til
vækst, også i din virksomhed. Derfor har vi brug for dine idéer til kompetenceudvikling, mentorordning, netværk, samarbejder og iværksætterhus mm.
På brainstorming-møder vil vi kort præsentere Fremtidsfabrikkens aktiviteter.
Derefter bliver I som mødedeltagere delt op i arbejdsgrupper med nystartede
og erfarne entreprenører, så vi kan få en dialog om de særlige udfordringer og
ønsker hver gruppe har.
Vi vil gerne i dialog med dig om
- hvad der afgørende for, at du kan udvikle din virksomhed, skabe vækst og
dermed større indtjening
- hvilke forretningsmæssige og personlige udfordringer, du oplever som
kreativ og innovativ entreprenør med egen virksomhed
- hvordan din egen efteruddannelse skal se ud, hvis du selv kan designe den
- hvordan kommunen og erhvervsrådgivningerne kan blive bedre til at
hjælpe din virksomhed
Du kan deltage i møder i de fire sydfynske kommuner:
Langeland: Torsdag den 17. marts, kl. 16.00-18.00
VUC Langeland, Havnepladsen 5, Rudkøbing
Ærø: Mandag den 21. marts, kl. 17.00 til 19.00
Rådhuset, lokale 2+3, Statene 2, Ærøskøbing
Faaborg-Midtfyn: Tirsdag den 22.marts, kl. 16.00-18.00
Faaborg Rådhus, kantinen 1.sal, Mellemgade 5, Faaborg
Svendborg: Onsdag den 23. marts, kl. 15.30-17.30
Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg
Møderne er arrangeret sammen Erhvervs- og Turistforeningen Langeland, Ærø
Turist- og Erhvervsforening, Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd og Svendborg
Erhvervskontor.
Vi håber, at du kommer – tilmelding kan ske til Lene Eriksen, tlf. 62 23 30 44,
lenej.eriksen@svendborg.dk
Du kan læse mere om Fremtidsfabrikken på www.fremtidsfabrikken.com
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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

- 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

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 !

- 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

We also take the opportunity to give you some important practical information

If you plan to travel around Belgium, don’t hesitate
to ask for good tips and plans

- Price : early bird fee is 325€ until 30/04/2011
– registration page :
http://www.jciwc2011.be/registration

See you very soon in Tarragona or one of the Zone
conference (Bamako, Manila, Curaçao) or in Brussels

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

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
JCI Vision - “To be the leading global network of
young active citizens.”
JCI Mission - “To provide development opportunities that empower young people to create positive
change.”
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JCI AROSIA OG SPONSORER PRÆSENTERER:

Ulrik Wilbek

Et foredrag om ledelse og teambuilding
TIRSDAG D. 22. MARTS 2011, KL. 19.00-22.00
HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET

Ulrik Wilbek er mest kendt som træ
ner for det danske herrelandshold i
håndbold, men er også en kendt fore
dragsholder. Junior Chamber i Aar
hus, JCI Arosia, inviterer til foredrag
med Ulrik Wilbek.

– “Hvis du vil skabe succes og være i
stand til at udvikle og flytte dig selv, så er
motivation en nødvendig drivkraft. Motivationen fremmer den daglige præstationslyst og udvikler troen på egne evner.
Men at flytte dig selv i nye retninger,
bidrage og udrette mere, kræver også at
Ulrik fortæller om ledelse og teambuildu tør flytte grænser – enten alene elding – det at løfte i flok og at gøre en
ler sammen med andre. Det er vigtigt at
forskel. Foredraget tager udgangspunkt i forstå, hvorfor du gør, som du gør” (citat
hans nye bog: ”Gør en forskel”.
fra ”Gør en forskel”)
Program
Kl. 19.00-19.30 Ankomst, kaffe/kage og netværk
Kl. 19.30-21.30 Foredrag med Ulrik Wilbek
Kl. 21.30-22.00 Netværk og tak for i aften

Praktisk info
Sted: I auditorium M3, Handelshøjskolen
Aarhus Universitet, Fuglesangs Alle 4,
8210 Aarhus V
Pris: kr. 250,- (JCI medlemmer, observatører og
IT Forum medlemmer kr. 175,-)
Tilmelding og betaling senest 18. marts:
http://billetto.dk/JciWilbek
Maks 300 deltagere. Først til mølle!
Mail: ulrik@jci-arosia.dk
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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
Annette Hauge - annette-hauge@hotmail.com
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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