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VALGFORSAMLING - OG VIRKSOMHEDSBESØG
Referat fra sidste gang
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.

Redaktion

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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Tue Hauptmann

tuehauptmann@gmail.com

Kære Alle...
Vi tager en light udgave denne
gang pga. det tæt bookede
program på onsdag.
Valgforsamling
Husk - vi skal være mindst halvdelen
af alle stemmeberettigede for at
valget er gyldigt.
Bestyrelsen, de ny kandidater til
bestyrelse samt LP og jeg selv
glæder os rigtigt meget til denne
tæt pakkede aften. I må meget
gerne være på hotellet i god tid, for
at vi kan holde tidsplanen.
En aften hvor vi alle får mulighed
for at støtte op om de medlemmer
af vores herlige forening, der
frivilligt stiller op for at gøre en
positiv forskel for os næste år.
Vi får et super spændende

virksomhedsbesøg på SvendborgTryk – arrangeret af Sille. Og så
har vi mulighed for at tage rigtigt
godt imod 5 gæster, potentielle nye
aktive JCI’er i Svendborg ;o).
Jeg er super, super glad for at vi
har fået hul på invitationerne af
gæster, bliv ved med det.
Det er noget vi alle hele tiden skal
have i baghovedet... mon ikke JCI
lige kunne være det helt rigtige for
hende/ham vi møder på vores vej.
Dette er også en opfordring til vores
seniorer, som vi nyder rigtig meget
at have besøg af. I må også meget
gerne se på jeres arbejdsplads og
i jeres netværk om der ikke skulle
være nogen der kunne have god
gavn af et møde med JCI.
Glæder mig til at se jer;o)
Bedste hilsner fra Tue
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Værd at læse!!!
En ung mand fra Texas kom ind i Los Angeles’ største varehus og søgte en stilling som sælger:
- Er det noget du har prøvet før? spurgte personalechefen.
- Ork ja, i Texas var jeg supersælger.
- Ok, du starter i morgen tidlig, og jeg kommer ned til dig ved fyraftens tid, for at høre hvordan
din dag er gået.
Næste dag ved lukketid kom personalechefen ned og spurgte:
- Nå, hvor mange ekspeditioner har du så haft i dag?
- Jeg har haft én ekspedition.
- Det var ikke mange, vore ekspedienter har gerne 20 til 30 ekspeditioner om dagen. Hvor meget
har du så solgt for?
Dertil svarede den unge mand:
- 429.311 dollars.
- Jamen, hvad har du dog solgt, siden det kan blive så stort et beløb?, spurgte personalechefen forbløffet.
- Joh, først så solgte jeg kunden en lille fiskekrog og bagefter solgte jeg ham en stor fiskekrog.
Så solgte jeg ham en tohånds kulfiberstang med hjul og line. Så spurgte jeg ham, hvor han ville
fiske, og da han sagde, at han ville ud på havet, så solgte jeg ham en speedbåd med to 180
hestes motorer, men han mente ikke at hans Honda Civic kunne trække denne båd, så vi gik over i
automobil-afdelingen, hvor jeg solgte ham en Mercedes 4-hjulstrækker.
Personalechefen råbte begejstret:
- Vil det sige, at en mand kom ind for at købe fiskekroge, og så solgte du ham både bil og båd?
- Nej sådan var det ikke - han kom ind for at købe hygiejnebind til sin kone, og så sagde jeg til
ham, at når weekenden alligevel var ødelagt, så kunne han lige så godt tage ud og fiske!
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Næste

Afdelingsmøde
Onsdag 21. september Hotel Svendborg / SvendborgTryk

Program
18.00 - 18.40
Spisning på Hotel Svendborg.

18.45 - 19.15
Valgforsamling. Valg af bestyrelse og Local President 2012.

19.45 - 21.30
Rundvisning på Svendborg Tryk. Adr. Ryttermarken 17 A. 5700 Svendborg.

21.30 – 22.00:
Kandidaterne til DP posten JCI DK. (Deputy President) Christian Kjær fra JCI Sct. Knud og Henrik
Brandt fra JCI Horsens kommer og fortæller os om hvad de hver især vil med denne post.

HUSK at melde fra senest mandag d. 20. september kl. 12
hvis du ikke kan komme!!!
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Referat fra afdelingsmøde onsdag den 17. August 2011

Mødested: Rådhusets kantine.
Arrangør af denne aften: Martin Fischer
Oplæg:

Kommunen som virksomhed
ved Tim Jeppesen
direktør for kultur, plan og erhverv.
Denne første afdelingsaften efter sommerferien
startede med et lyn kursus i Sushi og hvordan man
ruller sådan en fætter.
Kurset blev ledet af den utroligt dygtige Sushi kok Joci
San fra Susinu i Svendborg.
For at spare på tiden var det kun formanden der
direkte skulle have fat i fisken, resten af deltagerne
observerede skulder ved skulder, meget nøje at alt gik
korrekt til.
Martin Fischer stod for oversættelsen fra Japansk til
dansk, da formandens Japanske er på et rent 0.
Heldigt vi har en kvik formand som efter at have
fået vist en enkelt gang hvordan man ruller sådan en
roulade sammen, var i stand til selv at rulle en Yama
Make ;o)
Spisning: Med kyndig vejledning i navne osv. fra
Martin Fischer, fik nogle deres livret, andre sammen
med deres debuten en oplevelse og enkelte drømte
bare om den gode steg, varme kartofler og den hede
brune sovs på hotellet lige over på den anden side af
parkeringspladsen.
Oplæg:
Tim fortalte kort om sin udannelse, erfaringer fra tidligere
jobs og baggrund for at have fået, jobbet som direktør.
Tim lagde i sit oplæg op til at vi meget gerne måtte
afbryde med spørgsmål og kommentar, hvilket gjorde
at vi fik en god debat og en sund diskussion om flere
ting, bl.a. Havnen og Frederiksøen var et varmt emne.
Tim kom også med en opfordring til os og andre, om
ikke at tale vores egen kommune ned. Det er så nemt at
være negativ og tale noget ned, opfordringen lød altså
på selv at være med til at fremhæve og tale nogle af de
positive historier fra Svendborg og omegn op.
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Meget spændende at høre var også hvordan det er
at være leder her og samtidig have politikere som i
sidste ende bestemmer og hvordan det så ikke altid
er fornuften, men hjertet der afgør om noget bliver
eller ej. Ikke et problem men en udfordring som
man tydeligt kunne mærke Tim med glæde og stor
entusiasme tager på sig.
Tim rundede sit oplæg af med at fortælle om hvordan
kommunen bliver drevet og hvordan den adskiller sig
fra andre arbejdspladser.
Tak til Tim Jeppesen for et rigtigt godt oplæg.
David tog ordet og fortalte om et JCI kursus han og
Teddy havde været afsted til. En god erfaring rigere og
noget brugbart havde de få med hjem fra kurset der
handlede om af få styr på sine ting.
En opfordring blev hermed givet videre, det betaler
sig engang imellem at rive en dag ud og benytte de
mange muligheder JCI giver.
David fortalte også kort om National Kongressen og
fik sendt tilmeldingslisten rundt.
5 stykker skrev sig på og der er også her en opfordring
til at komme ud af busken og tage med til dette
arrangement. En kæmpe oplevelse og masser af
dejlige JCI’er ligger bare og venter bare på dig.
Formanden tog ordet. Ændring af næste
afdelingsmøde, besøg den efterfølgende aften
til vores to naboafdelinger sammen med Jesper
Lock, orientering om Mentor Match Mentee og en
opfordring. Sidst men ikke mindst orientering og
opfordring omkring valg i afdelingen i september.
Allan overrakte blomster til Cecilie og Tue og
ønskede tillykke på afdelingens vegne.
Endnu engang tusind tak for al fantastisk
opmærksomhed vi har fået med blomster, gaver, knus
og søde ord.
/Tue

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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