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BESØG AF JON KJÆR NIELSEN
Vi mødes på HOTEL SVENDBORG
Bestyrelsesmøder
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.
Afbud sendes til ac@jci-svendborg.dk.
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Allan Holmbech: aholmbech@polyvision.com
Liv Dyrhauge: ldk@advokatfyn.dk
Teddy Pedersen: pt@76208010.dk
Sille Lisby: post@tegnestuen1.dk
Young Leaders udkommer som pdf-fil,
der uploades til afdelingens hjemmeside
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Formandens ord
Tue Hauptmann

tuehauptmann@gmail.com

Kære Alle...
Så har vi for alvor fået taget hul på efteråret,
både hvad angår vejret men i høj grad også
efterårsprogrammet for vores lokale JCI afdeling.
Efter at have fået skudt sidste halvdel af året godt i
gang ved et besøg hos Svendborg Kommune med et
godt oplæg fra Tim Jeppesen og dertil hørende sund
diskussion, nåede vi til valgforsamling i september.
LP og bestyrelsesvalget var helt uden dramatik, men
hvorfor skulle vi også have det, når vi nu var så heldige
at de bedste kandidater stod klar.
Jeg mener helt klart at vi har fået en bestyrelse i
stærkeste opstilling med Sanne i spidsen som LP
sammen med Malene, David, Liv og Martin Skov på
bestyrelsesposterne.
Udover valget havde vi et rigtigt spændende
virksomhedsbesøg hos Svendborg Tryk, hvor vi
sluttede af med valgtaler fra de to DP kandidater
Henrik Brandt og Christian Kjær.
Jeg håber at vi kan fortsætte denne gode energi, godt
humør samt mange skønne gæster der aktivt deltager
på møderne fra første færd. Hvis vi kan det, har vi
virkelig mulighed for at få en afdeling i superligaen,
næste år. Lad os hjælpe hinanden og det nye hold til
at vi sammen når derhen, det vil da være for fedt og så
kræver det mindre end vi nogle gange selv tror.

Efteråret er jo også tiden for National Kongres. Efter
vi sidste år i Svendborg afholdt en vellykket NK, har
Holstebro og omkringliggende afdelinger i år gået
sammen om at løfte denne kæmpe opgave. En
opgave de har haft mulighed for at løfte på en lidt
anden måde, da kontrakten med JCI DK til at afholde
kongres er blevet ændret, ikke mindst pga. en kraftig
opfordring fra os i Svendborg.
På fredag er vi en flok på 8 fra Svendborg der
drager mod Holstebro for at få endnu en kæmpe
kongresoplevelse sammen med glade JCIer fra hele
landet.
Fredag er også dagen med åbningsceremoni af
National Kongressen og her er det jo Allan der var
sidste års kongresdirektør som skal på podiet og gi’
bolden videre.
Personligt glæder jeg mig altid til kongres, denne
bliver dog speciel for mig, da det jo er min sidste som
formand og med stemmestokken i hånden. Dette er
dog ingen skam da jeg med ro og fuld overbevisning
kan give bolden videre til Sanne og ydermere er så
heldig at have Sanne med som bisidder til delegeret
forsamling.
Det bliver en super fantastisk weekend som vi glæder
os til at komme tilbage og fortælle om i afdelingen.
Vi ses jo også lige om lidt, onsdag den 12. okt. Til en
spændende aften hvor vores National President Jon
Kjær kommer forbi og forhåbentlig på et par timer
kan få sparket masser af arbejdsglæde og go’ energi
ind i os alle. Det er også på onsdag at vi tager hul
på interviewrunden igen, denne gang er det Kim og
Henning samt Teddy og Michael Kurup der vil fortælle
lidt om hinanden, så vi forhåbentlig kan blive lidt
klogere på hvem vi har med i vores lokale afdeling.
Jeg glæder mig til at se jer alle
Bedste hilsner fra
Tue Hauptmann
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Næste

Afdelingsmøde
Onsdag 12. oktober Hotel Svendborg

18.00 - 18.40
Spisning på Hotel Svendborg.

Ca 18.45 - 22.00
Vi ser frem til en spændende aften hvor vores National President Jon Kjær Nielsen kommer forbi, og
forhåbentlig, på et par timer kan få sparket masser af arbejdsglæde og go’ energi ind i os alle.
Det er også i aften vi tager hul på interviewrunden igen, denne gang er det Kim og Henning samt
Teddy og Michael Kurup der vil fortælle lidt om hinanden, så vi forhåbentlig kan blive lidt klogere på
hvem vi har med i vores lokale afdeling.

HUSK at melde fra senest mandag d. 10. oktober kl. 12
hvis du ikke kan komme!!!
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Referat af afdelingsmødet september 2011
GENERALFORSAMLING
Som vi alle ved er dette afdelingsmøde
det møde hvor en ny bestyrelse skal
vælges og derfor var der dømt generalforsamling.
Formand Tue, som startede generalforsamlingen blev også valgt som
dirigent.
Sanne Hessel var umiddelbart den
eneste som stillede op som LP 2012 og
holdt en fin tale om forventninger til
hendes år som LP. Bla. fokus på medlemsvækst pga. der i de kommende år
er en del der falder for aldersgrænsen
på de 40 år.
Sanne blev valgt enstemmigt.
Fra bestyrelsen 2011 fortsætter David
Pedersen og Malene Virkus Wester,
hvorimod Martin Fischer og Jesper
Lock træder ud. Som erstatning går Liv
Dyrhauge Klargaard og Martin Skov ind
i stedet.
Det blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen 2012
Sanne Hessel
Malene Virkus Wester
Liv Dyrhauge Klargaard
David Pedersen
Martin Skov

Generalforsamlingen var ret hurtigt overstået og Kim
Dening fik ordet og orienterede om den spegede sag
med Svendborg kommune og Fyns Amts Avis som
ikke synes så godt om hinanden. For at gøre en lang
historie kort, er det alt sammen den kendte ”en fjer
som bliver til 10 høns” på ingen tid. Den er lukket og
lagt på hylden. Tak til Tue & Kim for at tage hånd om
den.
Sanne opfordrede alle til at indstille mdr. JCIér i
Svendborg. Et fint tiltag som der skal støttes op omkring og det gøres ved at skrive/ringe til Sanne eller
Tue som så tager det op med bestyrelsen og vælger
en kandidat. Kom ud af busken, det kunne jo også
blive dig en dag.
Aftenen fortsatte på virksomhedsbesøg på Svendborg Tryk. Sille har en god kontakt derude og havde
sørget for at vi kunne komme på besøg. Der var dækket fint op med øl/vand og chips, mens de 2 værter
Karina Hviid og Thomas Skytte fortalte om hvordan
det er at agere i en verden med meget elektronisk
kommunikation og hvor de så deres stærke og svage
sider. Der var en god dialog og gode spørgsmål fra
mange medlemmer. Vi blev senere på aftenen delt op
i 2 hold og gik på rundtur i deres store trykkeri, som er
en hel verden for sig selv. Utrolig spændende.
Aftenen sluttede af med vores 2 kandidater til DP posten i JCI Danmark, Henrik Brandt & Christian Kjær gav
hver sin lille salgstale for at påvirke os til at stemme
dem ind på DP posten på den kommende NK2011 i
Holstebro.
Endnu en super aften i JCI Svendborg – Tak til alle jer
der var med til at gøre det en kanon aften.
Allan Holmbech
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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

